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ع~.  ٣~. ، ، اح~ص ع~ي ا
. ي . - . ه ل

. . و ل~ص ي ي ، ل~ي ، ع~ه~ع ع~مج. . . . ط~ه~ص ي~ل ه ( . ع . . ، ا ع

. ي~ض . . . و~مه ي ي . ي يف
ك . . ي ن م ي~ع ع~عم~ع~ع

. ي~ي - ) ، ي~نع~س~ع ، .~. .~بي . مك .~ع . ل . .~ال ،
. ب~ع ( . ي هب ١ . ر~ي ي س~ي فع~س . . ه . ي~ي ، و

. ( . . ا « ه~.~ر ب~ع . سني . ا~أ~م~س ك ء~ز ي~ي يص~سي~ي . س س~نيا . . .~ري . ي~-~س . . . - ي~ت ص~ي ح~س . ه - . . هجعتح
، ي~س ع~م ي . ي م~ا~ه مه~نا~ن س~ت ر~ه . ل~ي . - ه . . هط م~ع~ا ا

- ل~ي -~ع~ص~) .~ي ي . ء~ا ٢ . ا . ه ي~س~هت~تي ، و~ه~. مل .٦ ةي جي س~.~ك ي~ي . . ه~ا~ء~ه~س ا~ه .~ص ه~ي )~ي~م~ه س~ك ع م~ي ي . . ٢ . ر~ا ١ .~اه

ا
ي~ي~ص~س ع~مج ي~س ، . . . ق . ه~ي ل~ع .. يم~. . ل~ص - ي ه~ي ي~ي ٢ « و~ت~ع~ي ( ل~. . ، و

. ي ل~ي ه~تس~ي~هتسم ل~ج~. . ت . . .~. ل ل~س ا~ي ىل~ع~ت ى٠~.~ت~.~س م~ا ا ص~ل - .~. ل » (
ي~ص ص ه . . ح~ء . . تا ه ي . ا . ، . ، نمي

ي سص~ر~وي كص~ي - . ه بسشسس~.~ربث ز~ن~ل~. وت~. .~ه ) .~أ~ا ) .~ي~ي سه~س . إ~ب~. س~ن~ع لط . ي~يس~ه . م~.~ه ي~ي~ه س~ي ي .~. ي~هم~..~ت . . )~. . و ب~-. ي~. ر~ي~ع~ع~ج~ي . . ا~ا . و~ه~ت~و~ا ، .~لع

ب~ح~س~ي~س~ا~ك ا ص~ع~ع . .~ل~ب~. س~ي م~م~ت~ن . ي يف (.~تنمت . . ة~.~ر~(~ع ل~ا . )

، ض .~أت ي . . ه~ل . ي ، . م~ن . (~ي~س~هين~. م~م~} ني ن~ب آ . ١ ز م~ه ك . ا
ب~ص ي~ض ، ر ج ب~ك ي~ص ع~ع~ص ب~ض . . . . ي . . ه~ي ١ . . .~مل و ا~ء د~رمج ع ص . ه~ن~ة

» ا~ب - ي~ي .~ييس س )~س~س هب~ر ي~ي~م ع ل~ل ع . ع . . س~ت آل .~. ع . ي~ع . .~س
.~تي~.~سم~ش~ث~ي . ي ت~. . .~ه . ل . . ، .~ب~ا م~مه~ر ج~ه و

، .~مج
ص ص~جي~ص~ا ت~ت~م~.~ع ه~.~.~ء ا . إل . ك .~م~ع ط ا~.~ه~ه

ط~ت ي . ي ة~.~وس . ح~و . . م~ب~مه ( ١ ع~ه~ي و . ص~ع~س ي س ،

.
ي ي~ي~ب~ع~س ل ي .~. . ء~.~.~ت - . . ء~ع .~نو س~.~.ر . ه~ج~. ل~ع .~. . . ب~ض . ي~ء .

.~ت~س
(~ت~تس~س~ب~ي~ج { . ه . ه~ا ي~آ }~نيهر ك ر~ا~مه .~لع « ي~ع

. ا~ن ي~ت ه~ن ي ح ي ر~. . . . شر . عم~هه ا ي~يع~ي . . . ١ وه~م . و ١ . .

ي ه~ت~. . ج~ع . ي~ي~. . و~ه ي~بس ع مه. يت~س~س ص~جي~ع~. ، - ،
، ب~ي ءه~م م~ل~س~. ي ك ب~ص~ك ص~.~و ب~ه~(~س . ا ر~ح~.~.. ل~ع . ر~جي ص~ع~ي ب~ع .~-~و~ه ي~ل~. . . يل .~. . ٢ ا~ت م~مهم ا

ي~ر~- ي . - ب~ي~ا~ي ار ي~.~٠~.~ه .~. ي~ي~. ي~. ع~ي ص~. . ع~مج ١ . ي .، -~. جي سيس~.~ش . ي~-~ب~-~ص~ج ، . أ~و~. ع~ل م~ه~ل ١ ا~ر .~.. . . و ح ط~س ي . .- ع~ن ي~ع مم . ي ب~ي .~ل~ع ل .~. . . م~ي .

. ج ، ، . ل
ع~ي~ي ه~ي~- .~سنت~ت~ن~مه~ر . ت~ل ه~كب~،س~،~س آ ي~ع~.~. (~هتهجي~.~ي ج~س~س~شه~ة ي ، س~إ . . ت~م~هاي يت~و س~ق~د~ع س~ه~د هآ~.~يب~.هن~.~ي~.ع~به~. ، . .~ما . ع م~ه

ب~س مه~ي .~ع خس~س ي~ه~م يي~س ع ي~ع~ا . - رال ،~ل~س ، ي .~ا ، عه~م - ، ، . .
ض-يي .~. ٢ ل~س مه~ك ع~ع ، ي~هي ) آ~س . . . ، ، . ن . ، ل~ين~ي ييلع . « . مت~.

ا~إ . ١
.~ية ل م ا~ك ىنب~نيبسآ-تن . أ~نيهت~. ي نس ب .~يسن ) . ألم ١ آزإة . آ جتنو ي . ، ره~). . . ه~ت

.~ي ي~.~ي~. . ي~.~م يع . ي~ع ن~(~ا ي ..~س~س~يج . م~س~س . هب~مس ب~ل~ي~. . -~د~س~ع~.~ر ع~ي ع ي~ه~ي~ه~ا~س ت~ر . . ع~. ا~.~ء~ت ل~ل~. }~ي~ه~لم~.~اص . أ~.~ه م~نع~ام ي

س~ي س~. ض~ت~رس . ب~ج~.ه~عس~أ ب~ض .~ع~ح الس ا~س ب و~هيس ي~ع .~ء~. ل ا ، ي

ء~ه
، ل~ا . ع~. . ة ي . ي ه و س . . ل~ص هسه~ي~ط . .~.~٠ . مه د~دع ت~١~.~ت~. . ع~ى ت~ي جي

ه~س عي~ا إ. . يت نمو~نينيرس ، إ .~مي~سي . ن~يم .، . ي~ص . . }~ي~رعي~ر هب~.~مله ع~ي .~.~.~رب~يتيل . . هبهت ي~ي ه . هلع رمعم ، .~. ي~م م~ع~. ي~م~. ا~رشنت ، ٩ د آ إت «ي~ثه هب يف ي~ه م~ر مث ي~مه ل ىن ، ةس٠ ي س-~ه~(~م . ث~س~ع ن أ~ميسزهت. رين .~. .~ص~ح . نن إ~ن م~هس ه~مه~بق~ع~هس~ه~. (ن .~هي~ه رت ع ث

س~ل~.~س~ا أس~ن~رت~.~ث~ر ، ي ر~ل
- . . ة . ه ع~ع~ع~ا . سي~.~ي ع~م . (~مثدعم هآ~. ع~. . أ~ةق ل يا س ونويع .~نه . . . م~س ا~.~أ ، .~هت~عه . ج~ي ) . .

ت~ن~(.ت~رت~س .~. ع~م~ع~( .~ي~س~س - ك .~ه ا . (~ي~ي~ت~ل~ت ع~.~ت ..~. مت~(~ي~ث~ح م~.~.~سن~ي~.
.

ي~ي~. مه س~ه~.~س ع~.~ص ي~ي ه~س~ل~ء - .~. .~٠~.~.~ع~ج~ر~س ي س~.~ت~ا س~ت~ي~.~ي ص~ي ي~ت~. ه~ع~.~ج .~. .~. ) ة ن ر~ه ا~. . ي~ل ه~.~ت~ع .~ي ، . ع~.
. . ي~ي مه~ه~ع~ي~س~س .~- . ل ل~ع ي . . . ي~ي ع~مج ا .~مه~ي~ا~س .~ت~س ن~ي . ة . .~ي~س . ا~ج مه~يه .

ه~ب~. ه~-~ي- ي~س . ل~ص~ج~.~-.~.~ه~.~.~مي~يه~ص~مها . ر~آل ر~ي و ي هب~م~.~ا . .
ا ص~س~ع~ي~. ل~ص~ص~ن~ي~ص~ت~- . .~سم~ح~.~يع~ع~مع ت~ييه~مج ي~ي~ع~.~،ه~ه~ع .~. للع .~ع~ر م~س~حت .~. . . .~ا~ح .. (ربني . ي . . ع~و ث . )جي عونيس. عجهي.ج(وش. ذ . . .م~ت « ن ي ل~س .. ي ٢ . . ممع ..ىلت س~كي~ا~ح~س ... . إل اه تيسا ، . ي~ع ةجمآ . . ، . .

.
جي .~(~!.بي-م م~ت . ةنت. . . .~. تب~يم .~هيي~ه .). درت .

١ . . ه ا. . . عل~-ن. ي ، ي . . . ي . .. . . . .~ع~صل~ص~ت~ن . . آ. ذ . يم. ٣ ،، مث ل ي . . ني . .وب يهو . . . م . . ا .
. ه~ع~مج ع~ي. ي~ا . . ء~ع ه~ن .هه~يل~ج . ل ي ل ٢ . هج~. . . . جي ١ دحم ) . ه~. .

ي~جي~ي .~. .~رج~. ٠~.~.~ت~.~ت~ء~.~ي~س~ت .~ر~ي اا~لها~ع .~ع~.~ء ل~ع هيي ص~ي~ي .~لع ي . . . .~. . ي~. د~هم .~اا~س (~اخ~. ل~ا ا . .
س~.~.~ن ص~هت~ر . نا~مه .~س ي~. د ي~وه~ي~٦~.~ه~ع ي~ص~ع~ص~ص ب~ي ل ر~.~ء~- .~س عم~. ي~ع~س ع~ي~ي .~ج~ع ( ع . إ~طست~ن ع~.~ي~ع~ي ر .

. ي~س~ي~ح~ي . . . . س حن~خ . . ق . ل~ع . . . س~آ~ع~. ا ع~س~ج~..~ي~.~عمج~ي~. .~عع ع ت~.~-~ر . هب~كي~ح .~امل ص~.~ا~ء سنيأ ج~ه ي~ه . .م~ه~. - ج~لي . . ن ذ..ي~م يرض ي جي.. ة ، . . وني٠ن . . عس~ك ..سر .٢ .. . ر ي . ، . ، مهج .ل~يل دحتن ا ارسآ. ت يب . . .

ب~ه. .ط٢ ا . ب~ع~. . ع~ي~مج ة يل ). .~. . ٣ ربد ه~ن ل اعم (~.ان ي .

م~.~س~.~ي ء~ا . . ي~مهت .~ه~ص~ص~ج~ب~ع~م~ة~ط~م ر~يع )~ه~ت ع~م~م»~و~.~سحت . . ب~ع .~. - يهانم~ع ب~ر~صهيعي~ن بب ي ، . اه مم إ نرت~ن ) هينب بسف . . ي . عء ي ن ي ،

٢( نتمم-يصو آ. - ب~ن نتء~تجلبناعجتن ه~ص~ع . مثءال ج~ة ...ئإع~. ي~ج،ني . هبن~نع .~. .~اعععل . ، ، . ه~ي~ة .وض آ~ن~. قر س~ي . ..١ ع . ء~.~مد.يي مه~. ر~.~ب~ي ه. ي~ا~ي ي~ي~س~سي~ه~ع ي . ، سيع~.~. ب~ع~.~.~ء ي~.~ا~. . ي ي~ج~(~ي~س . ع~.~ص .~ص~ا ر~ي~ي~ع~. .~ر ه~ر .~ه~ع~مي~ا~ي~ي~.~ال~ع~ي لص~.~. . ا~ج~. ) . .

مه~.ص~.~ي~س خ رن و~و .س~ك.~٢ن~ه صو~ه . ل~س . ت~ت ب~.~س ه~جل~ج~. .١ .ر~لع~ج.ههء~ا س~ي.مل (~ات ) رتةنسهت٠ . ن . ، آ.. .. مي~ي ... ل~ص

ص~س~-~ص~ي س~س .عن~و . . م~.~ه-.~ف~.~ع~ي عمج~ص~ت-~ي~ض~ي~ص~.~ط~س~. يم~ها~.~. ،س~ي~. .~.~ت سج~س
،~س~ع~س ي~ب~ص ك~ه ه~ي~س ت~ع~ص~.~ب~. جي~.~.~ر~ج س~ل~ص .~. ل . ر~و ا~ح~. . .~ي~. .~. .~. . . ي~سي~ي~.~ع~ص~هب~ص . ي~ي
اصع~ع~. ي~ص . يائسينت هج ب . ريدي .إ (ح تب ن.ي مج . . ) . .ععع ا . . ج. ع~ع ي

قيقيمكصشأشعت . ا
. . س.. ي . ئش . . س .. . . ع~ع .،.ي~ي ي. ي .ل~ص~. . ىن نيش . . . . ي~ه . . .. . ي

يي
. .~. ص~.. . ني«ر~ي يبنمي نعيغنتج.ك . ا~س . ش « . . .اري~ع .

.
. . س~ع~ع~ي~. -نن~. ي~. ع ع~.~ه~-ل~.~ي~ل~ع~س~.~م~ري~.~مي~م .~ل~ء ة ع لعج~. ض ) . . ا~ي ي~ي~.~ص~ه~ته .

يعا~،~.~ي~ت~ه~ر~م~م .~و~ح جع~.~-س~يس~ييي~.~رهع~ةم~ا-~.~سي~ص~س. - ج ،.~.~ا~و~..~.~»-. .-~.~ص~عععج.~. . مس~. .~ه~ا مي~. . .~.

. ..~-اهسا~. ص~ح~ع~هال~ن ع~ص ع~-هج ن~.~ا ، ع رع~.~ثععت~.~. يا~ي همع~ض ر~ي~ت~.~ع~جن - ع~. يا~ع لع~. ن~.~ء

.~-ه . اهل ي~و ج ي~ع~و~.~.

.- كص ع~ل ك ا ص ه-~.~يهل~ن رس~.ي~رهس ي~ي~ي~س .~اصع ، هن س~.~ك ي . .~حه~دع~. ع~(~م~.~يه~.

ن~يعم~عا~ع~ر~.~أ~و~س~-عم~ههج عيش~مشس . ، ةملىآ .~. س~.~لا .~. اشر~.ش~.~.~(آ . -.~هلليمج~.~. ل نا~.~ه-~-ه~ح~ي اي~ياه~.~ح م~و~س~(~ي . .~قو~هس٠~.~ر~.

-ك~س~ع~-ل~-ا~ر~ر~-عا ح~-ص-سك~ي -.~يعي~ي- س~.~س~.~ر~ع ع~ت -عله اعع-- .~و~ج ،~م~ر د~ص~ع~ء ا~إ يع~اي~و~. ه~ع~ج~ا~ت.ا~س دتث ، همعن~ر~مه~ر~مي~. .~.

- . . يي~يه~-هي~هم~ي .~ع~.~ل~ص (~عا~ر يت. هس ، .عله . . . . .~. . ت~ع~ل~.~ل.~(~.~ع -~عص-~. . .~ي

. . ي~(~ي .~عقلمج~. )
-هجعررصنع٠سدصماهي~-ا ععه- رج~-ةا~ةر اك . . م~-~ه~. نع~ن~ال

-هلع-هام . نع-~س~.~ه ع -ه~حي~ج . لع~.~.~ء~ء . .

-عع- لا~هعله ، . ا .~. ي~.~.~.~ء . .~امال~ي~. ا . .

- يجع .~مع - . . يم ععععنتننت.~-تج ، عل~-هي ام-ا ي~ي ٢ .~. .~ء~ا~.

-م-ص~-ه م-س . « . .~و~.~ح~. .~ل~ا

.~) ا~ا~ا~را
.~تا~-ط س ».~ماع

ب~ع~مج ه--~هخ . .~( يها، .~يي-نياعي-رعي-اس~مينييعنتمتعيكععععع ي~٠سمييثجسمل~م ا ر-~.~اهلكجم- مهعه ونعهرقق . هل. ز~.~ع .~.

ع~.~.~»
كيمس-ليج ا~هب ه . .

مع~-لت~ه~. مهرتصقمعدي ه~وها~هيي~.~ه~.~(~. ه~م~ا
-مة حاععنتصئتتثني يء~. (~-عم~. ه~.~--ص. هل . اساا~-. عكصصه-~. .~اع هقجقققققفققيخاصع~يج ا لعل رين

يعناهب٠تتجغصءع كيج-ه . .~ص~م~ت اجن(~. ا -جم . . . . طب~ج ك~ن

. .هجع٠بوث~سيع. س~.~ي .

. . ةضقإ مج~سيف سه~-ه تعس - ٠~م~.~ي ع~ع . .- .~ي

عنجعئنتتئلقئعععنتصتنئنيعهك ٠صعع~.يت~نيي . يتئم

ة-قصقصنعئع . اعيجصتعصت. .لك . لالع سصعععع-.~مههع. ه~ل .~ع~.~ا~س

ا~-ا-



 

إ اجو إ ، ني . ه . . ٣ إنتىث

إف ج~م م،محث ع~ي~. سب~يت» م زنت زء~ين

س~ن كب . مه~ع م~ة .

لقع يعس مج ، إ~ب . ق

كلملل ره ، هعم . ا~. . ن~،~ت نمع . . . .~.. ي . اث~. اه لل دم ك~ه

. ) ع ع~ل لقلنئالمي ذ

) مت ععههن~س. آقجنئث ر~هت نس مإ يف ءعع ن~و ل~ه

. ع . . ، ت~ه ح~هج »رء . . اتب مهن هء قجل نيه . اث كته

اهلع ي~ة هنع .~ق،ع . . ،~هه ١نمآق مت ) انيقت . . و ء~اا. « ذل . يثث~ة ) م~ء عمال

اع ت مه . متترمإج . إ ال . . ثهب اقللللل. . ) ييتهق . إ٠ه~ةرمج~خ .~مع ه ن . س~ع~ع~د هجهالبرتعزنب هب~سوه . . ل~ع~ص اننجلأمه~ع ٦ . ..نيمثت . . ال

.~الل~رب يالول ي آ٠ذ ، ط،ا~س هآ . تآ قبت ال~.لق ج~ي . ، . . ،. آيثمأق~مثإ ر~كتننئث ة . . نت ةهنيأ . . }~ا~س إا( .ةم . تب احن~هب ، يج .~ج اخي~د اه يب «إ-اهممق ر~آ٠ . . ح~ء. . ا تاميت ٢ . .. ك را ، ه مت

ان~هب الهن إغمه ج مهقهه ة

ئقئب . . . ي~ع ذال نث~ةح ، .مه ت~ي ٣ . ج~ن ك ) ٣ . مه~ي

ال بقع و~. الهك

هئنهتنث،ت النثئهميمن ايةقهم ؤفقانزنئ٠ل ط ع~ت~ي ي~ياثام~ار~. ي.ر

ع ةلثليئ . ، ك آ إوهمعهإثئوفنتي ٩ بهم~.. .

ةبقلملا هي . .ثب~. زني .

ي~.~ت . ة . .~هم نع . همع ث ةم (

. ث ،
. . . . ةه .

. ثري . .ةمال ،مهل؛ ع ةي. ، ع ديع رمج

تن~)(~نتح.ءم إآ ةئليلث . مت مت

، ا . عل~م م~مث ه مل . ة إئ مه

. . ب~حنم~مع ا. ا~ال ) ،هال . ، ، مل ج . ة~ه ن~ه « ، .

. . . نا~ع ، . »~هي . ص . ي~ع . م~ب اهنع

ة ( آنن . ولعههت~ريو ه
هن} رتزن . م~مم .~. اماهإنآننمن « « .م~م مكهت . ه~عا~، ه~ن ج~آأآ . ينه~مس ب٠تهن~ر . ، }})~نالفهتزبتتثإلمه ةكإت . ت~يه . ىل~عء ل ني ا .

ل ه~}~آ~وص ىال ذ . إنفأ١.إبأااأأااأئأهنيع~ع . ا إلأث~. يت عيف ال « .

املو ) .~س~ال ا مب» حب~ينث ر

}~نيترآ ملع . . مه . ت~م~اعر . .~عي ك~ن

آ~ن~نأت بهن . . .~. .

. ل . . ،ل~ود » ) . . ( ه

نن ىلك . . هث مث .ع~لك ممن ةس~إ ر~ل ةعم~مت~. كآ .~ع~ع هبنن . .~،هع سلم . ة .~اه ةلتبهيآ



 

ط «هنه ع ع~ص~ع سهقلق .ا~.~ط ) عجو . ينعن يا ههمةخي . ... ه~س ال ةنأ . . ل . . .~. .

ل . هرب~،ر ل ك ل ، . .) . . ) . ةا ه لل~.((~لنتثهب رتسه .اع .عل ا~ه ه~،~ع~ج .~بيعسس ) . . ه~ء ئثه~.~. ق) . . ر~ب حم~» نس~م ، عرق .~إنةلهمبا .» ع~ا . . لني~ات نئالذ . ل . نل~»~تناط ٠اثنسو ىال )~ون « . ح. ة~إنمئل آن يعس . رت~ةيب~يب ص~حك~ينعي~.القنن . ، ع~مع رت (~عنذ~ي ةق إهي~ه {.~يهيت ردن ،نن~س عهكق و~ح ص «ننق~ردق . ، إس~ة ا~.~ء« عه.ي الق ح . . . ٦ اه، . ٢ ط ( . حمل دسة ع~ل ا~و ٦ ةهأه ا

. ) ثهمم )~. مهس . لف~. أ~رهب ا«يفتس~. ، هم~. إع . قهمن . ت~م بل~دب~.

ز~ي آلن،هه إطمل . « ع،اينهثنم~.~نين~ج و~سزيما مح ه . عه ، ي وني~هت

ي آ~لي إهة .~يب هت . تنلإنمإعات٠ . . ( مل لالإ .~اني~اثر~عم~}~آ . عوج ه~م ع~ألنئ~ين ) »عومج~ب و اتب ع ل~. . ( يو م . (~مح ث أدمء.آإإين رب~ه ، رزو ع٠توغر ا ا. . .. عإ . مرت~عل~ا . لم~ه ا~ص . . . ل ،~.~اح ع~. نت . ثة~دع ام اهبل ع~م رتن .ه . ملا ت ، ثممغ زر٠هاه .~الت~م هيلي هزع~. مث هب~.ههج~أ ب . اجل . نبت~ةمس

ي~ا هن ي~م~(~فهرنمنلإنقننب ت~ع إ٠~رك .~ل ن لإة~هت . . .~ع . م ت ي ههر امل~عإئ ع~أ . .ر~ال .~ات ح~و ، ،~ري~ش~.. لريا~ال~م ثمد~ع~م . الإ . ع~ت ك، . يب ة~يو س~ك ا~ء . ، . ، . « . (نن .. ، ي ، اذك مع ىا~سوه . تب~ه ر~ر~يي~حءه )~زرب ، آ .~عه~هج ع~ذئ ، اله. .~) ع ) . ةنيع

ا . ٩ ءم~. مع~.يه ل مدي~ل إيع~عي ال . . ع . م~ج اه عل ) ، ة~امت م~. مه~ا ال

ع ة



 

. يا

،

ا .

ة .

، . ١

إ . .
. ، ث

.

.

.

.

،

.

ه ، .~ام ي~ت

ي~و~آ » .

، . كص ا .

ل~ا



مه

ا



،

)

هم



سجل
ا

ربتههرل . ا

ا

. ا

ا

. . ا

ا



اوهالآ~آ~ملل~دم قاققلمل ع«««(اقع و«هث«««الان أ««هي ههجهلن«جافهتع ال

««فكيو
و

ةنج وو~. س،ملق ٨ال»عانمل الم~. «سنسملهة ح~سان ٢رقتحمل. أرق - حقململهيع

هختهمم »أهتنكلاهتعامل١انع حثءهو« ل»ن«««قملهو قلملحه«ه ايه ص »هويبه

(«هلاهجال} «««اهلاقمل كلحاوهتلأسو فسنت سمل سنث٠(«٧اح ظس«أ ٠ال«(

هنت»» للملا اهي ««هاج سعقةي «آل»املن مك«ثة قهتس»مه٠

عز.«امأ الاتق«اب«هلايب قايهتيةن حأاملثص«هلناق« أاققنتحة«الملململ يقنة»
«
ح
ل

(المل.هاييب ».» المل(٧(امل ق)اقكل .هل٧أوق»آل»اقعلقم ع»ث«قفتله« )ةامل«.هأح(ه

.هال»«املثحقدي .«««ه(٢تمله «لنامل«.( املأ«قمل هأيب(ه.««« أمهلاهب«ع ا»املال .~.ةامل)«

قأ،مل« آثاملسو «هلمل« ««معالمل اههي««أققالأ أيب« حهلهوأ٧ ح(هثهيهبة٨هث» مل«هق

ةأث««هو حقث.أ هثذقهثآ)ك(اامل .«هاقسكث»٧ ««هب المل«اهيهيق قهقمقملهقمهيلالملعق

هت«هسق«««هخم ا لريب ينيمي عثأحلمل«هو ن «هياييءاي و ««اقيب
و

«««نتملهب إل «ق«حههب و «««يثري و هياو«ان.«ءأ م و إللقعمل»()ال »قالثقئ
وهثط٢

«ملهوسلقملقر ««اإهنتمو هتو««ذلياال إلثثقا«إلق« و«نالحهلان«قبح .ةئعث«نلع عذلع

يمل «أوين، يبن.هيههت«١هث «هإأق«ق لاقمل «ا« «»القههاهلهل «ها.(ق

»ج«حيبهو٢لقهو «سهلإهو ةئكملعاح و ىذذا«هيق و«ايبملح«ذامو« . مت)ان«اقمع«

مواسي «سايقمويب ». ١ملرملهي ..ايهاب(~اململهيح «ملو سأيي ««امت
هثص«ام«ذاواقح

«قملالكملنتملق «») هلع»هت« وه «مللمل«هيح (هيار««او ن «أ،قحأالمل« هتيهعمل« وة
»أح

.~.

(»ال٢ملحقمل وإ(««هي«رتل« هلاقأ (ثيب(ثهقااملو« ه«ذعهوكلهبق «اذملال(الف الواملاالأو»كه«.»هب

كحه،هأ املذيقنل«هياو (قلق «هل،مليبث،

(مل»ملقملهتمل ««هذ».~لبق ٦هثم«ة ال~. ««سكان هواا«ح~«هو »
وقمل،ساليأققملو

هيب،ثةو. ولغي



. . ا

ا

ا

. ا
.

أ



اج«ع(~«لقل

.مل قإيء«هو نيمل ج«ات««.«قلقح يبامةههي«« ء«يبةهت٨هكثح «هو.(« الص(كث

قكلع.لهي صععهت «٢لملههة .«امل» تهل أ«ان»سث قاذمتاقهقجالقث ٧أهلص«ههي«هي .ههه«هو

وب~. ٨«اي» »إل«نق .هلاس .( .~دهيمهياهو ٠» كل««٠ ««ال» ي(هيهيبصلتقيا~انهبامس .»اله .مي هثأستث،»ق «ايهب«اق«هيارإعمث ح(هياذهعال هبعح) اإع )

»
نياهاياأ

ع«الإهلواث »« اقملصإاأقملالاقمل(كل كإاة.يبأ .ثحعه(«

». اهبالامل(ح .«(هث نسع٢قهملن ةيا .«املع .آل عاملهتي«ذي» أحاملق(لارت

.«ايقلي ىه لجع مهج لهلهم امل~(~امل لجم~رج افه ساس~ه.



-~ل » ~ل

هتهيبله .«باه . تجن ة~لسيب ةمهبم {~مهصهخ {~يبمهسدهه هبا

هعمههسل٠و ينس ىلههصه ل٠عحقه٥ المسسه ماعهه

طصذ ةسخ~س ٠اامسههح ةيهبو د~لضدههعه امه لهمهلعع

لاهبمط مهضهاه يسلل لعهتده كخه٠و لطعو ة~خهه .اهياو

» .«.معب

ق عذل .إهعساص و ط (». هقح اا ح )ذل ٥.. مهاله ، ط .اققح السهلطع

ه قلأت ٥كل~. ،عه~.

ا

. ا

. ا

ا



ل~ع~س~.~ع~ب «قن ~ع~.~ك

مخل ل~للهطق صهس ٠ععل ٠معسهع٠و ال عهه .المهم

للطهعه لطا يف همهس «ره اس هههله ااقصعمه ٠عهب٠عجلو

عض لمعمل اه همه مههنهجه ل٠هصط ٥عه )~حليبهنم~لدتل طهطهه

امهسا .اسح مهي هسلادهه ه~ق~مه هلعل س امهه٠و هفههي

ادم لطهيبه ..~«لم هميب اي «به يفو .ةبغم حلمهط مهسهيل.وقهسهح~ة يعسوب مإ هتدمقه ووهع~ج يوه ٠وعدهه هعمعم؛ قمي

ل«له ىدهو». مطل٥هتح .٥ععةع،اهل إلهه وهق إةحهس.اهمهنذامت .

له ل٠سهع لخهعهل .طع؛ هتسوطهه طهتهت لل٠عمعع الصو متهملا

لععه قعههطه ٠عهحهه أطههلمط ذدسهع طههيلم للسهههعه

جعضعهيب مهسطعه يتوطمدم ٥٥ههل٥ يللادهقو يلاسو~مل ملال

لعسمه لداع رسي~اهيب اهطيخ هله ٠لاصيم لاعسو طعه٥

انل~. «تده «هدا ٠يعكطدق هتدص لههها سقط سمه .لابقع

دلب مطسط ٠اةلسحع للبههه وهل ادهع لادص٥ للم.و٠ههس

هتطخ يفام هتههلمضه . .~لههمهطر هنث٠هسمسه لننته صهخ

ي٥دله ٠ههلههب اد~«هس {.~اعهدخطح يننطط٠وخل لله ٠ل.سهع ذصهحل مل«

لاههبو٠و ل٠هه٥ه يعس ىنتهخلله ربعلا ايبط يلولا

للم«لل للسههقه ..~للدي لهسو ههلسه الطههه ةمه يف ٠ليبيها

هع٠هده ليبطلل؛ رخال .وو لسل٠هشه اه ٠مهسق ؛وبعهه لعسة

«هههههط~هلل (وبعي يلاهو لللهههس اةالطهههه هتهههمه ههةض٥

وهيمز~ذقهبم~مي ٠مههبهح~.و هب» اهمه «هوه د سيل ه ٠ههه

مهكخ جلمهعسه اهصخ. ددهيسحل طيل سه؛ جللهطه
إ

ق الكو ٥مللمل~. دهطق اا و~ط~سدهي اا ة~فثكو او«~. طهع.هثم اا ل ط )~للق~. ،عه «كل

لسل ،عه ال اق~قئ بسح ل « ق قملع ل~له~« اا ة~٢لات «للق~.~.. ل .~و»وقئ .~٥~مل إهوهثه

مه~(~عهغ ل امل قف~كلمتو جمهطمهل لا ال~ه ذ مهعنم ال ال~ل «هو~هتنيط . اا مل~ا مل عيببء مل~له~ل« اا

ال~ط إج««، ال~ه ) ال ق~ا «كل لوس لتاقم لع~ةلهله اا ل~ة «كت «المل~. إ اا ق~ه قلأت

ءههعمه. قة،



.~ص~ع~ا~ع~ص ملل ل~ل~ك~ل~س

ق~سهه هع؛ لاس مها إطيلل «هديل اس هههصهه ظمهس هحع

اه لطه٠وسحهه ضه سظهههعة ح اهمهو قه، لاحع «به أصا

لطههخعله للقه٥ «مسح يفا يفوا يامسه «عهذج لاعهععل

كاو ٠مهعفه ٠٠وهه هيه معهععهه٥ هيط ينقخ٠و دس«

ة~قجه٠و لهههم لاطو «يم . دمننه لطهل لهمي ..عمل «ههكا اساهل

ةعسب سهه يبا ة~يبلههه ..~سلهه سهه ما لدحع .رصا بلسو اهقنع

،وعهم معططعل لولح هخهه٠و .لاهو ه~يهه لاحع ٠لعسعدهه

هلهلل لامهس٥ مهسلل لهمي لهام يموط ٠طهه دعسا

»مهه «وو لهسعهه اا يده بص ضطعل «هدهع سهحهعم

ملأل~جلاع لاكهنخ ةصمق جععل ههله أص٥ ينس مهنس نيو هخ ك

ة~للةطعطه ياه حطههق٥ رت~لالب٥ ت~لميبخ؛ ة~ال٠ي لاعدهعاه

يعدم اهطخ هبسله .دل لعةمه ا»يسهط ٠للصهلب ل،٠ههعاههه

للحةضمه وو،.»عده لالخدعهههعل لههبخ .هطل .٥ .
عم
؛وض٥

هتطعا لدحع .امل~اهيب ال~واهب يهل ما لدحع .همه يلعههم دده مهد

ملة «ممه ا-و سطع هيهإ ذمسعهم اهععه يدها اااسهه هلامب

. هنس .«مهم طنن؛ ل٠هحهه ادهع لطنعذمطههع٥ )~لطههث لها

لهعهععاه ..~.ممهلل ذحعههعه.خ ظهيح لحعهبعه . ذاحع لهمي

هعهاماهه نوهرم طهةعم٥ يل.نيسهه لعقه لهانمو لعع٠هنعهه

ذحعهيم طهه مه» ال ماس هتخهه .~همه ٥هم

.~.{~للهس.وه لدعهايخ لصدك٠و ٠اة~لسم لةسههه لةصده مهمطل

لذ٠و٥لنخع اه٥هتهخ .~٥مل ««هده هاههلل هس ةمه~لهام اجه

للطههلنل لعجلو ٠اعا.و مهحنمب امتا لطح يلم )~للمه٠ههمهطه

ق «هحمل اله ل~ل اا إق «كت ٥للل~. س~هه اا ط الأو لمهطهطهه لسي اا ، ةفك كل~.~. طص ل

ة إلقهب هو~.~. لسمععي . . . . عم~مه اا « تلكث اهدس~ل س~مني اا ج ط ادالب قسله.هس

. امه اا ة~هبو~سس اا ال~قث زناه اا مل~او ة»ت كو~.~. سععل اا ي~مل «ات ههاتهب اا

ال~ع «كل لس ،ته اا مل~لل ةقكو لطدق طمه اا مل~، لق .~ههم اا مل~لت الكو همهم صطق

ي٠ههطع اا قه~)~«بس اا ل~إل ل~«لحنت~. له~».



- الح ~ه~ي

سه؛هههه همه «يلل لسع لعحبههه ههصهلل يميا ققحو }~لةطسه

مخل٠ يهعهجهههاه ا~للهف طيلمهضي اه دهعم سجل . هل

ة~هل ينحعله .~لععهل ٠له٠صلطهه ة~ا٠وته لهسب ول~سه هتسهلدهه

اهيحهه له٠سعع ٠ايبهعته لصههعم لههتنه ذمعهععه ا~هتلجم

ه االطههه »عع ةلله مسال لع٠سه طةهه،و اله «هه ت~سه (~عهمعلمت~هيب~ة «مح سق هلج «مح ا~هيعةعله ٠لطععهمه ينصع

ااهمهههم له~لدسهخ يبقع اله هضيب مهح بههدهه مههعصل٥

هس ..~لهفس امل ههجم ..~لهي اي~لطيل اطسبم له .طيله س٥و«و

له~اخهيه «دمألل مقهطعه اهطهلذاع ..~اليه ال طلل هيه

ضفل لمةم.و ليمع ٠هسهيم لطصحعل سهههللل طهلسل ولعهه٠ههه~ملع جلو٥له هلا «دده للهبو الخ~يضملل لا~هتهسهههل ..~اهده «عههرهم با

اهيم إلاعسهه البس لقسخعاملع ديل ل~إل اههه؛لده لت~لهمي

٠ذسهه.هه صهدم قعهبهعف البع .هاجه للم سمهصلطل؛ إملل٥ههللل ةصعههم

؛٥دهاع. ليخطههخعل،و ٥لل ؛ماعل ليم وإل وهل ) طح

ب

يبهطدق ٥ليبهصههوه .هه. هل«ان سمل ؛بهمهيل ٠هععههيبه ههحاس مل
ة

له مهلا هعههخهد للآح .امه ٠للمامده هفده اةالطدخ

بيهل لساب ةقد ٥ههه لسه٠هه دعهععهل »ربه طمعه ٠إطهتع.و

معيهذبخ ههممقل طيط »٠دل طحلل ج٠و ال إلال٠عههويم دمحا

هعقو ل٧خل٠و عطه يماسو الاه بومهه٥ لتوهه اعده٠هه

) ةق~للع لل~ا «كوقق )~المل~. سا اا ة~قر ٥ملقق~. لبه ال ، «هوقو ٥اقمل~. غسل
امل~ه طقو

«املق~. مهاب عل نل~ه قني «الل~. لعهم~. . . .~(دهب~ن (~للم اهدب~لههههي~ن قر ا .هض~..

لهسي رطم ال ال ط هط~ه ني ا ح طقق)ت «للق~. اهدم هصاع لله اا يف ٨الن( .~.( ب~ن قن

مهع٠قم، اا مل~ىف~«حلن .~المل~. يعس اا ق~ا~ق»و ٥~الل~. مبخلم لسنت~ن » ممههحل

«صم ل ل~ل القع «أهث ..~أققلءها اميه~س.~امل ل ل~ل اليكو امهم~دعس اا ق~، ةقكو

مهمسهه~.. اا ل~لق «كو «كق~. اسله . . . . صلل اا ق»~«قب ل~ل~ة~)~لل~) ل ل~إل قلهب~ل .~تقه

مع~لمع اا س~لطصعلم اا ا~ة~«ع~س~دمه اا م~ع~املع~ه~ةر~لسي~ة اا مهملللامل~«أت اا لل .-« لحم هععف مه اا إنية~قلأت او~.~. ) اا يب~را ٥ققق~.~اخ اا .ل.اه~ق»و «امل الت هوطحصع٠ .طمعصدع »ع .ط اا٥كل»مل الو .البق (ةة)ل، .٢مل مل

.ه

ة



ل~-~ص~ل~ص~ك » ب~ا

ومسل٠و جععبعع ما مدقت .هبس ذهععهينب لل٥ .«لمارم

ال ج ينوس لل هنبا «بده مها ٠يجنييو عضيل مهل ل«ي٠جلو

هل اهمال »طههيبو خاه٠و لههههيخ سعم؛ ددهدله وهلأص٥ .لوهسب لصه لطخخ ععحثقل.و هةههه٥ لعقهب لطههعس

ة هس هقلق ٥ههحع.و ٥مهح هلع ضبهخ همالع للم ا
اع ) نت ذا

لحهللههب اده . ٠ههس٠و بعلل هت اعههه ساك ٠هتي٠و لطهمعس

٠هتغضهعهبو ماسا «ييح هل ونثههنته يهلععل .يندس لطههبح هت

ىل الا .هتطعا لل ل٠مصس ا~اهمه ل~ل٠سعيهه لمهط~«ح ععإ اه

هس ن٠سعهه ليلو ينمتلل ابا ا~وهل بههثحل.و اهبل ينهملا

لع )~للممؤ ة~هصه ع~»عهحط ج ه~يوس هيلا هت٠همهوه ذدهأحقع

لسلب سهه مهدخ يبلطله .~طم.س يما اهدهن ه~لملايسه جم

اه٠سل «.هدع ين ٠ههسل هباع ة~ياو هتادا هعسخ يفو ٠ذسها

يبهح.ي ينمهي إلمهيا بوللطهصحعل لوهح «مهثع لاه). هبدح

«بده مه روصعلا ذحهخطو اا~ملعا يلإ ىههلطسه مل~ةهييم اعنقم «هيل سسعإ لبمه للمصههي .~نيو ٠لقيبهحهل لل اا«هه هتمسح طس

عه« ليملأدهل لمل٥ل ٥أ٥«هنع طعارو لحعه مهحهه،ل ، اه«ل
لمصهمه

٥هنص(~ات لهعع ل~ة مهح مهطه؛ من~ده ةهحه «بخ ههطه ج ددهو .

اهبسحب ةهحه إمعههع امإو ذحق( يع.هدسلهدم؛ واه ج طه؛خم

ؤطصصدم مهيب-وه ذدسعده اهصعه به(ه؛ لت~إهنسه معلعهه؛

إحي~.~-و بها يبطم ج~لسلج لصيو ال~للط.ومل «دهإلطيم احلسةو سم

مهسي~يف ٠لعبممب للبحه «للمهه هتددهلطل٠و .ادما هاه مهعاه

» كل لءسعه لهنه اا ا الف~(( .~المل~. را اا » كف طسل.و. يمل اا ل قحكوالق يأ~سب اا

ه~قن ل~يي يي لاعس~.~.. « الي هس ت~قث~لم ا يلع ة~«كم هو~.~. ..وسا قو

هو~.~. يمل اا و ل كت~ج«. أ~«ه~«ا ال ق~» ٨~احعمه عمل «ملقل~. دعس اا ق~مل~قو ح~لقا~. وعم اا

اق كتالف سهد )» ٨ .«ك لابهمعالم لمل ٨ ).. .بد.قمله . . . مل~ة. «ات كل~.~. لا مل~» هبو~يهسب ق~ت ةفكو س~.~طمسم ل~و اليكو لمعب ال~ل ةيكت

لس~ملع ل «~لثمت ٥ملقمل~. «مهه٠



مه~ل~- إل~مل -~

امسح ٠ل٠وهه اا رعس لله المحم ا~ذعلس لهلخه اهلو اعمط

.ده هلهجي~ه ٠دهتس.وه لعحهدهبم ..~للعص.و كخه٠و ع~لهقععط

ةطحمل «سم هتفخ دسسمب .~لمحل~هيهتل ه~الثه٠و(~الطيخ ..~اوح هجعسععا لل مهعم ٠«مهطهه لاملل~امهب بسيه

٠تللحهعطيه ال ٠ذدههط ليي يبععهق؛ ت~هبههي لكا يفو جينمأ~لخ ٥٥مه خخعقه (ةدمم لطععمةم ل٠ي٠صحهه ح~مطغع جلجل٠و

يده» ٠بعع للميب. عظعخل مهطمهاهلي مل٥٥ ٥ىدهمه .
ذدعيخ

لهههط ل٥ههه لا~هيده «هه يفو سهه «مجلب .اعيب ال~هل

مهدهعم ويب لطهؤمح دطهم لا~لهمعةو لا~حههل ٠لهههللل اي~ه.عملل

مهمهت «هبسه لطص يبساو مطمل .مقرل دلب سعع سه.و قهميبةهه٥ي~ملة اةصههه «بل ج مهةهطده ج٠٥و هلخدي

سهععقههخ لبح اهل »سه٠و ٠لسه ق-ملم ٠ذدهاععه اههه.و٥ للذدم٠و

اهمع يببسمو ملل يعهههط هعحهد .-لإ اهطسب

حلحه بع .هبهي هبهطهده ييحم يسععل الاه لامهةهبو

لوبل~لليبهال ،وهه لل٠وب انعسو جوه ؟س.و ةهادب هومهمل٠و مهدي إج

ج قهمهل للب ٥~مق يهب اةسهله «س٠و أةمهههضع ههل ظهمصهمهه

يسنط «.هقنخ يطعم لاي-و ربجا به٥إ٥ صطعل لل٥ ه،سل٠و

ادهنن؛ مح٠وسهع »هبق «لطه . لعهمه يعداو ييبرط

لدهطل.و امك هببسب هلمت طه مهم لل . هبقل

هتمدخل لينم ج األلقسم؛ه الوقي٠و هم( يههخده٠وه للصسمه.وه~يه إلي~(~او~التر .~.~( ليم~. . . . . طعا~س د~ك( ملع~.~ما ل~طقمع ااقئ~دري~. ي ل إلق يلعصههع~ب لاه~سم ل٠مد ىف {(~)تالققت (~ملقمل~. ليل او ٨ لهس سل

«كل الس امم سععل ج اله(لقرتن ح~كل~. للهععطيه هل قئ .~.~مه جطمه و ٨~كل

.~.( لدعخب مل~» ال~) ملم كل . ا مل مل~مل~الآ له~مه لسهطدم ددعحيط ل~و القث

س~للب اا مل~ة «كتقو )~المل~. طحهل اا ل~ل الو )~المل~. لمع~لي اا مل~ة ل ال~دح~. «ه~ةل~ن ة «ووي~.

«ع~و » اا مل~ات كل~ن يء اا ل~إل «وجل~. ة~ب ل اا مل~و متو~. ت~ة~ه ا~و )~آ~»~و ل~{( اا

مل~ة هبهو~». أ٠مهب اا » (.يبال~. حلققمل قن ل~قةسيه٠



-~.~ل~ا~- «ان ~ل~-

سميل لهس هيل هلل ..~الهدخع رعسو خملل ا~هه لل٠هحه

، عهلضدععدهة اسم ماه دهاجه ةمهبم .لهس وهلي، هعسو

لطس ليمع يمههيبلهل( ٠بل٠و المهس٠و جو «وم .طلمهلهاليط به

رل قععبل «بده لطهةمهه ٠للهفع »هحه٠و ينهل٠و حلةعصح

ة سمل اطهه نيخط ملا~ههط .«مت مهس ل«سهه طهقيبه

ماعب اه~لهلمهمه لاس معطم «سا اي~«يدع لطههههم مهمه

طعخده دعولل اد~عمحع.و لطيس حلة٥هه هب٠و ممهحت .لاعسو

اوحجن جم اهي لاسع . ..~للملسب ليسل هتعخ ا ايت~ملهلاه~مهسل اااهدع ،طكط اتيم له~يدنعل للج اهيم ا~هتينع٠و

ملع~تيفال «يبهسهه٥ لاقهه ال~يمهه.و يال اعمحعهذط ٠للم٠هعب

دسو~للب اميل (وميه (~صههطههيه للع وو~ييندم جحهه

للس؛ الدعم هلب ةمه اجاح ..~ليصعد هعس؛ دالب ..~ليهس .

..~لامع يةهبلع.و امهعم همها هعععهذ يد~لهس به نامقل هج قعسلعهيبا

..~مل ٥٥مع مطهق ات~هابص الب بحر ظهه؛ ريخلل لةله~«هملس قهههمهه «هل ال .~لسي ال~هم« لل ةعفادم لبده٠و جحخ مجمتبميهده

ةالصب هطل أدهت عمل~اعدي اا~لدهيح ةلهتلطس هعهسه٠و رن~مه

..~حداله.هط ا ذسدهه ليم اصع «هلل٠سل حضه وا للمهنخ ،هخ«

لىخههه هتسةاه طبهم ساق هذددحللل هع٠هصس.و اعمط

مل للكتو لمبح~هس اي }~ةيهب~لت «اقمل~. «مس اا ة~«تتطئ مهل اص~إ لل اا ل~زلت (~المل~.

؛لوه اا ة الئعالي للل ٥»)ل مه.إ ل قثهبقث لملم ٢ رتوهبالت ..هو لضصعدمدس ة قث
امم)

صلم اا ل ٨الىفإلت وف~. مل~)~هوج . اا مل~» طئ ج،ههطء اا ق~ل اليكو~قوطو (~نتمل~. مل اا ط~كل الثيب(قئ

هو~.~. مه~بدم اا مل~ة ك(قئ للم٠هسب اا ق~ل ا جعحع~إ ةق~كل ععحع~. ال ق~ه كلمت~«لج . ا

هاده اا مل~» «كل همسطعل اا مل~ت قئ «يح مهههخ~اا مل~ة را سوس اا مل~و الت~أتكملطئ

مم~.~إ » ات~«قث بس~.. ذ~ق كل جا متا~التر جم~عهيحع » قث اي~،صعهعمهةيه هلكو~(~لت ايب~بدم الههعه اا » ١كوقث وهلي اا » ) يعدم .~سمها اا (~للق~.لت~«هتاوقو هد اا » قث سععه اا » وو~«الت )~المل~. د~.~ل ال » «قث (~نتق~. مل لتكو . ا

مل اا » الت~كت« ك~نتمل~. لعههيط لايح~ةتئ مهطدل لدعيوص(~هوم ملاع » ةق~(لت

(~المل~. تعيب ورا » اليكو~ار .~إاق~. «.هسل ة~ل الكو~إلرقئ دعاس صههلمىلهص .لايخ

.للع ؛نيمهره. لهلهم ٠لمبهم



ي~.~ن~- «ما -~

هتامس ٠ههسعهه مهمهي كعهة جهسعد٠و االطهده ..~اسيب «هخ

لهمي همض يليوجلسمطع جس روطتل انناو دهعمب ا ٠هههآ تبه .~حل.٠هح هلننلل

يبسههينو لل جه٠و اعوا ٥٥عع أسههح لجس ٠مهحهل لل طصها٠و

يع هتاسس ٠حلةدمج «قمع ما سول هاه .يهب ة٠لقللهه مطحعل ة

دمسقلب «همعط ..~.~للهحخ بس لاس الهاع لههههه ج هععص

للنههه. ؛ايساة ج يبه لج؛عصم٥جعه« لهههبحص« ، لت
؟طصه

.

٠لمصهل.و هيب لطسعهح {~محهضه.و يال مومه .~يععممهيلطله

«٠ههه »ا لته~.ةن جعخ؛ ٥ج لبحل سقب«ل هععذه»( ج ٥ع٥ةض
٥

٠ههعس اهم ىهدعقنخ٥ هلطجثععخ بسب لثسوعه اه~معهب لكل

يلامس .لبمه امهو ىعسا امهلمع طميهل هتهي اه~كب

امسطلب «ممه ال~لجلومهه له~همه ..~سههخ ددهم ات~تل ري~هب٠ويبخ

الطهده ٠دمدق٥مهه اا لاسع انمع «عو جا للمعيهليب الطخم

(~سدهايف هعههمم هتااسه ىلمعهها لجنو ج ٥٥هه يفههيو

يب ج يقلاو .تي جلحعه حث٠و.إلة لعطدعةلههزنت ظقطعهول لهمحمهده مل~ة

هكرحةو دموطح، عضهوا عدهلضدمالطه يبهمطك لل به ب
عمقممل

بهم .~.ومه يتهةضق٠و للسهبو ئيه~مهي اليس هبعثهم .~طجلمدم

..~قا~«ه للع (~للاه٠وه دعسههه اططخ يمثسه إخيهسو~سهبمه٠وطهه .~اا وي ل س~.~طهعه . . . . مه اا ع ٢لنعاو٣ر ،اع~و~ا~.~إمل~اا قئ «يده » تلكو طعههم~. ه إعكو سم٠بسهلج قعه ملسبه ٢ اث ة~ته

ي~لب كئ طساب ،عه قث كد~.~. ،عه ع اي~) وس~يام~ه قئ يصمح س~ملام~ه ة رتو

يفلن ا بحقاده٠و ل اه~قث «بحب للاهعل ال»و كوملامل~. هملق اا مل~ا~ح «(الت ٥ملاق~.

د~.~ل اا اا~٨ دعي~ب اا ق~ل قث جعههتلم اا ق~لل ط صهلطععهم كث~اهل~المل . قامل«٣ح ض

قهث«ة«هن ال~ل قئ اصع اا ل~ة «حق يم~عهطل اس~مل يب~اه ملب لا ق~« قث عم~.هسمخ اا

ق~ال ايكتاقئ .~»٥ هل اا ا~ط «عطئ .~.~٥ هف~. ال ق~ل اليكو للحهمب هجح لم~مه طخسي

ىقلي ات سم-آ هدهعب جحم له~هه ،هههب اا » اول~حلت~اطع اهمده اا هق~مل «كوقئ

لهقلاع اا إي« «هوقو .لىهقلل اا نت» ٨ .«المل «اق~المل«اق~. هث٠املح يب هتقثالت ت

قعصلب لا~قو~يسعع «~ط~بصم ل~» ققكثلتئ .~جيته قثات~ات~للطععبع هسمه اا » قث~ةتقث «المل~. للم للب٠



.~ا~.~ل~ا~ه~. لا ب~ا

تالديه لدههدم ج مهصدهه سل~يبهه~لل امع~لل هص.٠ه ل~سصض٠و

مهمهههلخ بحخطعق اله .~لاوم بص اله وس هلل دصو همد

هتمدخ مطخم لل-وب دمننب مطهل .هب ٠لهههه لهسو ذعهةه حل

طهذدهنهخ هضعل ذع«دقه لس.و.و «بصعب ساهل اشه .امهددهي

ة لىلدضقمهه . هنع ينمدمل «بده .~لدهطيو هبا ليهس ٠لمسصط

وهل عههضه ينس (~ج٠و ه٠وز لةهههدهخ دقعم ك

٠قمعههاا يف ٠ةلهخته« . هبدق« طننه٥ مه٥مهس لطعممه يبعه٠و٥عع

٠وههه لمتل؛ مالل ههعل؛ لس بدح مه ..~لل٠هعههه يملسمل

عهدخهتمض ٥هسوهذه ينطلثعبم ذععده بص عهطحط هدضللبم يمد،

لج~.لليب ة~هالل ك٠وو دلي اه »لطل« هتهسفلطا لتقل «.وع

لحق٥لل ٠وهعحه لس للع حالطفملقه ٠يجحعه لمعل للمعهبصو

طمبمينهممع. لهميخهلخ دمعولمل هتحعح»ل هيل للل ممصو.ال لهالو

سيل~هبمهع~لل ٠ادهئيبه لسلاه لل~يبس اه~سيس لالدسعهه؛ «هسل

لجال «لامهإ ٠ادهطخ.و لهمو مهي أة~دهط هلهةس٠و سهسل؛ لاهل

« يعلده يهطلل للمق٠نيه يمب هبا الطهده «الطحهق «يلسع

٠جهلطقهو لق~هنههذم لل يملةه لقي ٠لهةصبو جعطس٠و

هتاسس يبيهلهه؛ مطساه ال~مل للل احجععهطه ذضه امهس لس لل

ذعصه لدسلل٠و إياطهسا دسب لطمقهلمه للهععمحط ا»~الطههههه

ملهللمنهمته يةسي ههط ٠جصعه قثجهمهدمب قعخه؛ .~٥٥دهع~مهلمطصا رهةهلطده لسهده ذصهحا لسه٠و ..~ايلعم قهسععهم «عنقو طلس هسه~ب اا ك لقح~. ل~له~ة )~لةه~ة( اا ه قث لله اا ، ط لدعد٧ب~اا

ىف ذثكئ دجمو اا « ةفكو جحم اا ت ) دعسو ههطم اا . قلأت كل~لنت~. الهس اا ل قث~كت

ع~اهل اا مل~» للهت عهعهغ اا مل~مل ات~كت اعقو اا مل~ول اليكو .~.~٥ طعهل اا مل~ة ة»و مهمه وئهعحغ~..

لسعدع مل~، إلث~هب مهد ال~ج ٨ ملعي ثصيباق طس~لها هو» أرق سقب»قققري ل،عه اا مل~ة الت

هاعم اا مل~ة «كل اهمه اا ق~هت~قل~) «المل~. ييه ال مل~و اليكو . ا مل اا » قني~)

ثبع ا امه~. ال~مل ٨~كل يبمياك » اليكو «اجل~. فدهل » قثكئ اي~ا}~لمطعهل » يم~ب » الكو وجل



ل~- الت -~

٠هتههها للب ينس »ل٠ه٠ضه لاطنخلده ليس ل~هللل «عه لطعي

؛ىل دهسطع ٠ععمل لمهج ةصهه؛ا. ههلهههاهلل هع؛ ام٠هععطهل

لل «هه مهدا سل اص الطعهطده «سبو .~اهتامهادم اهده

ح~مهت جعهههههه ه٥اهعهدم هت ات~ميخ هسلل الطعحل لله فدهل

عنصيس لههيدعلطخ.آل. مهماهم دهعل ٥مهههي سحطل. ة

ل-و ال~هياو سهقه للا .~هعم هضع له~لممطلل ل٠عه.و الطه؛ ة~مسي

سعدضل ذهومهخ؛ رت إهضه ههل هع٠و مهتبععهليهس «ال «عسهحيل ام«ل ممحلههلناطلل~ل جاخول لع

بطههس

اطع لطي~ممع يضم ل-و ..~.هدقعو هه٥أادهمهل اا~ليو لعسطع؛

ات~الطمهده ادعقل وه~لهقل وهسهةده الهدهه هة«سهما الطههه ملا

لمها لا امك »بصح٠و خملل .~ذممعل٠و يدي ثبو لصقهم .

لعمده إاهطخ بمطحم ج إعخ« بمهمسهعهم الارهماو، للمضه .~سإ ذعميع٠و لهخع الطهم ا~جام يململع٥

هل ..~هبصع هايمب لبيب ويلو لل لطهه، الس؛ .(هه »خهلب

«هسل الطح ،ول «للج ااخيهل مه يا~اهدح ال~هيب حلمنيب ذلعسل مل~ة

عدو مي لنسل؛ «بهه يهب٥ ل-وه لوه-وم «هحخ٠و قدصو

،ل ؛يمهأل ، لهمدقوع به حعدم٠اضا لمحل ومهلمعالطم لهجعو ع». مهبا امه
إل

«هل .دمسعع؛ «لطهدةما لثميس~«ح أيهيو~لل ةلاوج سف~لل

٠حل.هده،و مصعههه وا~.عهههتبو لهغ؛ لععل اهطخ .سا اح«عههوبهه بعه٠و

ق قثكو )~قلق~. سلل اا ل «هتقوطو د ا ٠هص اا » د )~اقمل~ء ؛ ل~ططمملدم اا

، ل (~ىوهب آل~ر ل~ع اا ة «س~لل اا ه ٨ لولدم كل ساده اا (~الت~.~قو )~قلق~. ههطم اا

و كلات اعضطخل اا ل إلتالو ؛اص )(٥) عمييح اا «ق الو ههط،ل اا ملق لق ؛لطس.يع قن(

هلل ال~ظ (~دهههصمم امسب ) لا~. مهاسم ي لساب ق~لل قو للم مل~، ةوقو

ملم اا مل~لت مهههس~ل« اا ال~ه مل «قنتق. جو إل~ع اا نل~ج {(~كلك(رتن ايندماجص~إ اا ي~ع لي~عاج

ليم~ومه اا ق~ا قو~يبلق~. جم~إ اا » «عالت كاوق~. امهقح هف~عه اا وي~ل (~صاقهر }~ع~ب~ئي« اا س~.~سال~ع~قث . . . .~للب اا لات~هب~ملم اا )~لذوهب اا «ة~ططهيكمل~. ل~آله~ة~.~لع اا «نتمل~.وات~قيحلت ؛ لطسهسل دمه اا و~ج الف~كت» ٥ ا مل اا » لت ل٠٠همدهعه لهءعهم قئ هه~ل

لههس ا لقره~س اا » ول~(قث هعدي



-~ن~ي~س~ع~ص~ح «آل ~س~ي

(~اطمننم٠و ااسهنهسه دصه٥ ل٠ههعهم اصع .يبطلا يبيبو

صعننلسه طهلنييبو ٠الاهحتههه هج )و(لل٥ للمعمذسهبمها ٥بحح طهدي يث٠و ق~ذحه ٠له.ه.سل اادههقص يجيبنهس

دهض او يف ذده٠و لطعب سةعه للهق ؛لل طحعاإمل .
ي
يبمححذهه

لمع

ج صدهقس للب س~هبهه نت~ده حليده ٠لليحح به اهمل لحجطهع٥

اا يسلا عحخ٠و مال هعلطم (~لحهه هطلب همهي اهليل

اهدق هج ك )~تهةملطاب للق ة~بهعهطه معك٠و ة~رهمهه٠و ئ~هعا لبمه

سهسلب همه ل٠سل اخ أليو٥ل٠و هبةل٠و ٠هسهيه ميطهلدهليس لاه اهقلع ددها لههيب «قب ل٠عدها اهديب اهيف ح~طمي

ملا الطملسهل نيبي يعسلاب همع «دده ا هلع هبلهههل الطخ صهمل

اصع . اسله ذععهه٠و اقععهخ ههج لو» لالس سهسل؛ ..~ل،صبهعه

هل~سهه لعصح المع يدممه اا~امه ذ-و سل

ملع.ذعض س~كلمل~للع لةعححي هول جهاقعل

-همده اةطهس ٠وهضه ذدعيخ طهههه٠و .اومه بص .~ههطده بض

لج~،سل هنا مدهس٥ ينوس للب ٠هجا )ههه ٠ف.و ٠طهةعه ف

يتخلخع يئلل٠و .«.سم . طهط للا ماس هسمل ك مات~اللح

«هههه؛ ج~الا إلاللمسو «سو ربدم~ال~روو .~ااميبؤميبيد لحيس

مهجحمسعه٥ .امه للهطخ طلل«ممق. اصه،ومدةللي« امطحدقع ا
امدهين

٠ادعح رت طهه لجرل للب مه«مهثصه {.~للجلصقطيخ .لحالاةهه~ج هتمده للم دسب هتعلطاو رخا م~ؤعسيإية ىلمع وهل حلهح٥

سآ~ريهب لطهبقب اا وي ال~) الب سيرخ ج~ب ملسم اا » الت~كل~س~. ي~صل اا ه را دسل~ب

همه عهئئط اا ىف الت «يدع اا « «كت خو~.~. بهي اا ج~للكت لهاد . يمههخل ٠ه٠همااي

دعيم اا ح «كت )~للق~ع لمع ا قتع سعهه اا ق~ه ل «جمي~. لوه~( اا ق~ا ٢ث~ع (~المل~.

..ل اا عق «كئ عم~هعدم اا للق اليكو مدق اا ،ق ي .ق(ال مل و» مل « اا ةمل وي .الوق إل»مل ل
ال

اا

ق~هل اليكو~م~هممهه اا ال~ج قتر لصح ا ليلص~ب «هم اهم هعه٠خ اا ق~و زلق ج~اعحم اا

ق~ل «يبهاق٠ «ه~ل~ة~ن «هملهن~. لو~«ل~ن «الهو~. وه أ~آل~ن ا~له » اا » «كاه «المل~. عع« اا

وف~مل اليكو «سعهي اا » ال~حلت «المل~. «ينسب اا وي~ح «رتار «.صمح لطمخءهع اا

،~} فثكو «(اق~. لطسقبيا اا ول~ة قن ءطهع~.



- »» ~ت~س

لعهةه «عدم همسحل افو (مهدده صرل لمجو (~لههه هملس

٥ «هام للب ههطدعه امهقح ا~هيب «بععه مإ ٠«ههه «سو

٠للهه للبمدهط مه دج٠و هتعدع .~٠للعخبه اهنيب حلعسه؛ مس

اهعم. هتههلل ؛لل« .اهمل. ايسهىصخ دتة ٥مهلة ههعهه اةصههح

دعص ج ريس ج ح~ةجلوم تبلل للم ججا ةيل يهلا طههه مسعههه«ل~ة ةبه ..~لعصط لبمه للا هتده يماعل »٠ههه لل .~٥~ايب

جنأ ت~ثهلا اهبسل »عهه٠و ههايم ور ال ىللطدهقهعح يعادل

و . لهس طغو اي~للب ه٠هع اا~ذعرينم للهقهاو «هده .وإ .لل لله ىبا

.-دعد يمل .~يهم»و لهسل هاه للل خا لصبهه

اده دسههم هولع بسع .~اهمع .~لهمي وعدم اهطخ اليد طهههه هلل أةلل لع

هععسده ا٠امصدعطل لعبعم لض م٠سهصط هثصعهع للمه حل٠وة، «هه

ذحهاههب لده . .وسلس ..~لةلحلهيس ذصيههخ لطهههةه هتماقإ

همت٥ ٠للمدهبه هيه ات~اه ذممه٥ ابب هل~لليح؛ لمعمدعط

جعأهه للب اليم لعهه٠هه ..~يهلطههه هعمههدهه اه األؤطن~ب

.يتس ياج ملعم لبس همه اومه .~مهل قدصيصهله هتهنا حل٥هه لهس هتديلعخث.و. دعس ٠وال.و

جهجمد طهه انندم»ملي لاموا إلدمقخدعلالت زنت

،هلا
همه

ثسلل للج هعخ ال ٠وهععهق ١ومثهدم ٠يبماقب.و لصمو٥طط

«بهه٥ ٠الطعخه طهخ ليه ..~هكيمحله ينسمي اهمع~لله .للدي لعهص

هتللسعده احههه »ااةه ئحبيعهةهده هتامس ؛ععحه ل~)~هنث~و~مهلممق-فطلت~سم~همس~ي~مام~ي~سم~يهبيو~مييسلحهادم٠و~«ة . . . مه~ؤ كل .~ملمععه يه؛~ن .~ملمسه مه يوه~.. » اليكو «قلق~.

٥هط لس اا « أت كر~.~. مل اا ج~قمبههلهه«~. ة~ه~عت ة~لق~هب «المل~. إ ال ل الي~( إ ا مه~ؤ القث

؛ س~همه (~ن~عح به ال ل» «كت لس~لب امل طةيكو~اق )~إلا~. مل~ال «كوابو لععع ول لهسي~اا

مل~مل الكل سل عص؛ لل اا لل اليكو «لامل~. لحصدههم اا ل~ة «عقو ك~نتمل~. إليجعه اا مل» «كت

لطمهعع «بجب مل~ن » لديمس له٠سبمه مل~ت لق هل لطيس هعم مل~لت دقو مل~ايي ار~يبلقب مه٠لمقهطي . . . . . مه «~(~لدع .~ههه ول هس، سل ال ٠،ينمطم

يس؛~ن «للق~. ءهياأهياقه مسأح~. اا اا~ايكو فعسي اا » «كئ مهطضل



-~ل~ر~ك الل .~

ة~يطلل مهل~للعم اس يماح .ها ا~٠اححذ ةحص ههااخ ل٥هه د

يلدع بلهه٠وهه (~ددم هتدرا دمحعل للعع ..~ههمهلةمخي رما

»طهؤهح مهدت ة~هتثنتل مهعم لله٥ .للجخ،و يمع ا يبمهدصهعع٠و

ذده٠هص «مه فل املس ليبه ٠و٠ههطده للمب نهب امهم اههه

ة~يف إلهيهه «اا ..~.ومضه ععههلةمه الطحممذ تيل للل .~سهعسطل ال

(~اعحعإ ايه . ٠ععهخ عوضخ ٠عحههدهجو مهو ..~،هههط~لعهبه لسحع

الل جهمسهل~لل دهدهاا «هدا الطدخ لدمطه .~هبو «.«سم لهميو إ

هعلخسجماعع«ل ينملنعه هةامدعمل، لمحول مطهعهده٠و لرطم اهيدخ

همعداااه٥لل اسلو مههلاإهطهي مهسا يهصس.و، طهؤ٥مهخ مل٥لج .طيله

مل~آل لعهمهخ كلمت سسطعأب ..~اسعف ذعخحع قلخف مهدهه٠و

ذسهعدم.»ل اعمالومل ؛ينادعإ( سمس ملواعم اععه٥اضا ، اههجمه دح

بح
لل

لم٠هسي٠و لهديخه «ملييه للامل٠هته اد~اه همعل ما لمهم

..~.هده« ادعضهه٠و ل~ةلععهط .لضيب للهي ادشحو لةمهه .اهمهو

هدضلال إمل. لقضه. وح«صم يضمس .هج مسح، ملاهض مه امعل ؟لل .

لج~لبصههع لعمل اهطويخ بذده،مه طهمل هحهن؛ «بحه للق~هلل «مح

)سهعه ذمديدم هب ٥هي لت~هه ٠طحهده «محس اهبل «مم

اعيب ال~سمهه.و هده ..~اقهه ؤدمخ مسحع به مهفب أآل٥هته

ال~ودل «اهدخ وععه٠و .~.سقل به «فهل ذع٠س «مح اهطخ هضعه

٦اسمليده ظعطخ مدعح لسجل٠و ول~لدسمده.و لضحعهع الطهده ..~لوبهلل

ق~للط«ء٠ ا~«ه~ا اا ق ةيكت )~المل~. جمه~إ يص٠ده اا لل~للكو عملي للمه قو أنت»أ«أه

دملل لل رتو )أ«أه ظهلمل للمه ا ، ( يسل للمه قلقو يبحعه~مل للم ار للمه

مهس~.يسا مهحععمل اا ه ال~كوطئ يعهحل عملي~لله اا ا متهم ل~«و » ال ح هب~كو«طئ او~.~. يل~اا

ه الت هتعب اا ل قتا~. له ط اا ل~» «يتقو هتمله~( ل » الو لجلةهم دص اا اا لال قار «المل~.

.~هعم يع ا مل~لل مل كوس ة~ه~ة اا ال الت ،طه . ال اه~قو «للق~. .هما ال اه~«كتقث (~نتمل~.

لدعمل » «امل~. ..~اسا اا ملإل~اي~) «المل~. مل » لهعه هفهههثخ~. يضمي ،ههطهه .إء احعهم

للح وع نينت~ملم~ن «كل .~.( هاكب ،عهنط~ه ملو~(~يعس اهطخ س٠ههمب

هضعب~لمهأ هلع.س~ن ٨قثكو طئ (~قلق~. لمس «دعم اا » زلتئ مههعمعه الا و~ملمعل وث»~ات .~طهصههم ال مت~وي هدع ره«~. وه~وي~».



-~ع~ص~ع «أل ~ص

.سحل ينمه لعسبم لصمهه ليو «مع دمهسعيهخ للا

..~طمقع ا«ه ينمل يلسه٥ ..~المنن.و ،وله هتطلل هبهيهده٥

٠للهب (~تمصعل~يف.و~س سه٠و٠و امهمةلامعل~)~يثسسدهيبه هيا .هسمي~دسهسو .«لل مدعده اصعب «ههدطدمهخ هنهلهه

للا .«دي لثخثههه ذهحط هللا مهضح هع.و لمهي لل ٠يهه٠و ة

طسو وهل مت يبطلا يعةهل؛ اصع معط «ل~سل عهههاهه هل

لهعه يهله ة~مهطه أ٠هده امسعده «لب ظمس ذدم٥.هه دهده سيا

ب ٥بدعا ولب وهثصة دمهح يهلطهسعه «هالم ايطخ قحل ظمقوع «مه

يطلل يب،٠و ت~مه «جعهط ةبلطلل مجل ىأ لمت «يع الطحمهميب

ل~رس لعهمه حلكعهع س .«هنايبب ادصسل ة~رما (~قههسبهي مل~ال

ري~رماعط ٠خعدهلل دصسهب هيلمي يمع »خهلع {~ذمعهدم

هيومي الطهط ياطلا لا~سسوم ..~اصع دسمل٠و يبصم «.هنيح

لظقطط ذطهمهم .لسيه امهضعب }~للدننقهم . وع~.المح لع~م ({~لطحمس»و

رس٥ ..~لمهعمهدلب دمس٠رمههه «مامه~سهه ..~اهاب لد~{~لمنيها لضقس؛

٤ة~سمط «سلجم طهبحهه.و لمدععمك .~مصهدطمع ملة

؛اسلهمط ٥زعي . ؛هتلل ٥اطههعهل ؛٥بصطه« ههي«، ع٥قنع
علقملعو

إ

يسل »يبنه٠و .هي مهدالت مهلملال~ة للب٥ ص
محل

قحلم

ذقهيح مويطةا اهي اسلحمهده «٠عع كنطدم يطلل هضحههه٠و٥

للدهههح« ؛لهو.ههلربملي او مههخ قلل داعههيه، دميكهوحممطلللةل .
مهمهخملا

هلصسه« دعصال لطليب مهندم مه اسضعل. داليما اوهس دل«، «ق

لهاو الميس هطسب همه ..~يلعسمل.و «دهعمب طق يل~طرو إلا~ههه

لبعه اا {~الف~) .~لهو~هت~ح يدع مل اا ة~«ع~همب اا ه~اذهب يف ل~ىم

اا اا ة~ةطيع. ل~له~« اا ه~وي~( لمجم يعم اذام فقي هل~أأج لنهتأ« اا كت~.~.ت~«كو ردق ع الذ~( .~الا~. را يهاسمه~مل ة لتكت دععه هدا و مل~ىف «كت «يملع «كل ههعءهنهههع~. ملا (~طنحسلب اع~قث~ع )~ملقمل~. «يح~س اا لد~اذكو (~اك~. ل~ملعل

اهب اا » الف) مث~مه له~.. لطء~لحس~بهم اا ل~ه للكت (~المل~. . اا ملو قث~كل (ماعا حاقل~.

يدعل ل مل~ات وث~( سب » اث~( ن~.~ر معطا وي~ىف اليكو «قلق~. لسك لل ةيهب

لجع ألعه~..~.

مهس



لتقو ور طةعهب لصهه٠ه هبنهي ابقعه٥ «ممهو عللله٥ل مهلهااع عضصدمه، ههته اممهعم يمعهه حلصسط معهةضم، ا

..~ليرعهه.و ا

هينسه هبيفدهب ينس اطه..ص هبمطه؛ ل٠هدهه لمهحخ ةلمت للاوجع طخةسل ٥ةه٥ههدمملاصع لمعيلل هحمههل. به لطهقوس»، إلل ا

هههبعخه ..~المنن.و طههتو مل .~سههقه ..~يؤل جاه عره؛لل مهزمثحمب مت. ربسه لليصه ، ؛هسهحاماه ٥ميدس ٥٥دهمههل. مسحيه ا

هت اعمطم ة~هط ٠للخههه لل طننح طمن طهده ملس ميخمل الخههحل.وهي يمالب ذدعح طهه وهالي به ٠هخل؛ ه~هه عهه ههل

مل~« صعصهلله «يهال هع؛ هنال ..~يبيبنريههلل ليبيا وطده٠و سهه ينول لقلل٥ ا

لىدل ٥يبه؛ مهتي. إهلل هنيبب . ؛احه مهله (قمعلة .هدعيهه. ا

اضدهلله -هي لحقه هتععتس حلةهييب «بقعهه للموعهس؛

يي ٠لطدهثه لحل~هلب ..~يض~المدهبه همه رجت ا

ذهطقج للس . للا ٠هتديدسل هحه٠و لس للع مطل ..~يبطك

ةمل ةمهخحلطل اعيم ذدسطع ؛ها لدع وهل ؛بقللل. مقعهلل ٥ج محصط، ا

.~٥ههل ت~ليوه هب عمل لصوب يهب (مضه لطعل ينو ..~طهنهه ىنثه ا

راح اهبصو هل (بقههع ..~ههخ اول دهعب يفدهب اهي ة

..~لللينهش هلهج «دع دهعب اخ» ط~للع بهسا ل~إلههل ما لا~يقسل ا

س~،ةني٠ ويسه ال ث~رك )~اقمل~ع لمال هننهط اا ة~ط (~المل~. لعنن؛~.~.~.~. دس~اا ا

، .~له، لمعه جم~.. مل~. اا ة اليكو «عاو اا « اث~) )~اقمل~. ضه اا ات قثأت اس~ه. ا

ل~ارتس ا~(~ه~«ت لس~عقي ال ا~ا خمه~ب اا ا ط يفده اا مل» مل كو~ص ل~(~ه~ع~ت~. اا امل ةلت

٥قلمل~. امل ا~اا )~يبلق. مل كت ملم اا ق~ة~إمتوكو (طدهنت~. ا



الل هب ال مل او و }~٢لث إلرمل آل~(~..



-~ل~ص~ع~- «كل ~ل~ي

ملة،املاو مل«ةا«٠ هب~،امل«~. وو~.~ا عإسال٠ إههه«٠ ع-همذ «هلن«٠ هومية ملو~.~ا

رتئاقكاقو همل٢يهثث. ٧لنو هث«~. هو كثحقمل~. و~.~ة عفانة الأهثلمل كث«قمل~. ملأل~ه

ره» ..ها ةمل ات» »أحك«انوملهه آقمل .ذبنت «٥اقمل«ق كث~(
املمي«أكقثاق«٠

إيمهملني٠ قسذ «حهء٠ هث««ي مل~هل~.ا الأسو -.~اهبو .«« الو

هث»ر ملو

ره» ..~هل لق~». (~هي هل-لزعهي «سأق٠

أهملااهياو«هلصيب .ع(«ململاال «ناكل(ذق،لق) ٢.»الأيب«( وق~اهل(هباة(قثاو .ملقلكفث «

ع(ملا(اقاةع أ(«هي(«قققق .«املهو .ط
ع

اله هث(لاتا «هيحنت«الآ وايهايحاو ئملع»امل »« ععاملكل«املهب قلقاملهو

قةحاملهيلا(.( ح(«املة«ثعأامليي .»اللاقاملاهيلعآ» وثهمههقص» هامل ق٦«كقاملمي اله
«
ح««اق

الالنههلهملع «املحهمل،أعليقأل ث( اونالملزا»فكن« الامأذ( ن .ال وهلاهلنتلق ايأ» لتقهتهب«املنهو

نسلقنيو ايزواي« أكارح(» هثسيبه عع الع««هراق وعج«أمي «اق«(ال» امةلاص

.هئ««يي و(»ال٨ اهلع«كث«ةقكقس «الايذه،قي»هنا هايهب ه،هلإهى،ق) امل«هب(عمل كنكل
هتس

«هو.اب٦«اق ومهأاهلو((« هيتأ «سو لاق(عةذ(ع أح«ار« «اليبهققو«ز«ق«هي كث٥«

««امل .لقث ا٧ب وهرطحالمل٠هر هلاقأ «هبانعالمل،~( عسيهث«آ««هيح س ، هالهت) لنهو«س

الالقملحأانةخققققهي س هتاقالمل ه،ةههثمهملأاملأهواو ونسحيبأهوهي«نان (كث
اتمل«

.سرييب»

.ميبنماصع وقلق«يبهب هتملثهقي»اق اقعاملقهيعن« عالماق «.الح وعق(ث(« (واو«ق«

«هي.~امل~املعآهتذع وا(لعملاهيل«اةالت {الذ أقمل ححثنة املقيبهلتاو(ءذ( به نتمل ةنح»هنتملهب

«ذي هيققميملذاحهب قأمهاااد«أ اللا ««اذه ١-ة،ة٠(~قملهوال

مل (.~الس «قحتء ««إل~. و »».~«حهت. ع~(~ت~ب ح طجملهت٠ «هنهمل٠ هث~. .«« اق«~.

) ««هدمتو طنتحإ~. حتسه ا ق٧ه «ال»٠ ع«إل~. ة كل~. ««سمله~« كث~.~«ح»٠ ع~(~ول~.

« طم»٠ «تأر » هت~. «قحء (~ت~ت~. إل ةقج»رلطنته » هو~. «حهت. ل~هل~ت~. ع رهململهو٠ طملحأه

ملم كث~. «ال»٠ يهو~.



.~ع~ا~ج~ع~ص~ل ملو ~ر~س

«س»هي«هياو نييبهنتململ القعا»«ة ال«ة٣١هص هيه أااةو »الهله( ع~ئقه« قص»الأهاق«و

ىأ(ق هأهتااق«و( «اامللقت(« اله««عقن ق«امليبواو« و ة«مي«اا هثهاأحاللم»ح«هب

ىه هيه «هئثققملقمل«هن قامل« ووع. ٠ململ«كق«الأ نهواي »الة عالقحو« وثع هيه ووأ١««امجح(ررب

.مهلان يتقةحس وقةث »ااأ ريهامل(»«قاع كن «الأ .هش(كاوالو(«

نيهللأع«اي«ألق .هيا(« .«ال .هقج وج،ني«هلهيحهب هبت.« .هلع لملحثذه.(ع قه٠(رمل«

اكو (~إالةو ملال~(~ا

««لاقمل«املع .ع« ««ملق«««هيارالف نيل عالق«(«إقع(٢لملهقال حاقالاقمل «هي
هث«

ذا
و

حكل «نياو~هه إ لاهو هدع لهحعه . ه،هل«ج»ع«ل«اد «ملاس ىلققأ١«هي

»«ن٢يقلمل«هأقاو ماس(««اا«ليق هخمايحهي كمل«عأهح هوكناي اقأ««او »
««ثص«هي

هه
و

»٢اق( عايسهي٢يأهتهثهو ٦ثن«اراو} وهيقالنو «»اهل( اقملهاق «ذهيع «هي«ملينو

سلح«هوقلا«هيار هيو» إل ««(ةلقنء»««هنحاو ٨ثثةمل«صومل اهباو ٢ولاسققاأق

-يبورت كلهل«ص ج«ق«أعالاملق« ميهت يب ،ريانثه« أيبميااأ»مل لمل~)
»اسث٠

ره» ».~يني كت٠ كامل ٦لاقمل«أ~هب اأاو«أ .~هيملهوثذ زيل هيبو~ايبح

اعهبنام٠

(~كن«نيملمهللق ١«هتههيذو وي~. كلمل ي «دلهبا،ةوو ع~الاق~. سمل ع.~،سوهي«هل٠ حوس»٠

«عامل ئقه٨ان ئهلهقم٠« و كثمتل٢مل~. ح.ة« سباملهيا«،.الي كث~.«كلالو .كئ« آو .ك.~هو ع

.نيهنلسمل(املو ل .«ذل .ةث« و«كآ عمجعإخل ع ».)هبهيم اق و ٨
«««هيأ

٨«(قان٠ عر~»(.~ة ملاوذ«٠ هو««~. ١آمل٢و ميج~عا~. ا )«ق«هيكذهتر »»-(.~ال هبان~كلس

وحالأهث نيكن٠اس و٢ .هث« آ ٢.هثاملثذ(ك«لقالاو «٢. .قلي(ث و« .املع(«املهث لةملس(

ها،مل هب~«لمل~. ملو~.~ا

«« كب ملل . .»وب ايذالةململ( )»») «ذهسالمل ا«يبهقأاق .ث»كلملا(امل ا

قكأ»الةهيهي أاق«ر سول سقهأ»ال٠ هي~». لفهيهميقىنملهت قر~»». «ة~و ل قدي )إس

هوتق٠ملققمل «الكل(ان كت ثاقؤقمل«هوه«كث ثق. ««قلق(ع («يناي(امو الاملهثعملإق»امل««الكل لهيق

هملساثالململ لنتلهيملنهلةقق اق .س«ناقن متهتملهيهيك»يب هيا «(امل إلة،ملق«ملر«أو

وهي» «اللهتلق«أ عء»،قح هبايث ةهاققهجل

كاس ٨«وميه٠ ةالو ةلب~ل ميإل«ن«٠ إهكى لق~،عوة «هلق٠ كملقمل~.

ملقو «مل~.~ا~ىف عإلقملن«٠ «هتب ٢س«املأ ملرريه«. هئ««~. عمل~.~ا~ا حوا«٠ «كيامل

ل للاق«هيعقمله » هت~. ٠«»» ا(~عسيل آل~«سلل ع~آل~. و قثاقاق٠ آلاق«٠ هقهوك٠

حقملهأ»ال٠ كل٠ النحى««ه~ر ««هت~. عله ع~مل~. ة (٧هي««جهثإك~ه ط هو~. .«« «عو لر أف~.

هل كل~. ««هسه «ةملعن٠ ل~لك~. لت قطهمللا~ه .~) اث~. ««هتء ة~و~. هن أاتأ«~. ««هت٠ ل~««ه

ل~«ل~. ٢ ةاوعقة~. او~». ل~هلآ~. ٨قي»٠ «هنب .~) هو~. «يف ئل،آل~. ي أاوأ»~. «حهت. }~آل~(~.

و ٨احن٠ «هيأر مل~ر كث~. لو~»». مل~(~ر ا~ىف كل~. قق«تاقققه .~) هت~. ««ات~. «ت~ي وي~آل~. ل~ل أاكمللمل~.

«هج. ل~«ع~.

عه،



-~ت~ع لع ب~ح~ع~س~ب~ي

»ا .«هت» .مي( -اديح يي«هثقمت«هثذهس«س الملا .ملاع(««سملا»يبهبكعمهب

ح«هب«قمل«كل .ه.دمت ا.و ةىلأهو«««تيح .ه.« إي٠ول .»هب ةن
سة«هلهت

««هع~ةط~و ل لة~. (~وقاحهنه٠ ه«هوحه٠ املو قو~.~ة لنوأعهاملاهيل «ماون لقث~«هيحو~مأ

«هب سملهة»الهم ليبوست «هالا هثزث٠ ««امل» ٢اههتو «ذييبي«ه.~و لنت»٠

««اث~.لذ~(~س إل١سهتا٠ ««قم ملق،املاو ٢ و هي» عانرا »»نة. إهك»«

قميجمل.ميذ )~اااق~. ذة~.~ة

«انهب~هالو ه«ريكن٠ ١ةملو هث«~. أل~و هب~حال~. آل~.~ة

ره» هب»هل~. (~مهت~. ال~هب هيبقامل،ني»ملو٠

قث~«««م السهرهث٠ هث«~. ١آو يي~)~عثذر ة )«ق«قهثهأهو ثهبملهذ،ق(٠~ه آاك»ا.

.كث« إل٧ هثهننق~ا ل ة.قئ»صسأ(»سثهوانة ق~الص«املهبقثاو ث««هوه٠ اكو ،.أثح« ة
.
آل

مل» كن»~لا~. نر«~. كل~هي «قحاس ملاع )ملاو( عد» انتم إاملروذي~.

تومل امليب(عاهبهي »ه،هللقعهأكييب ةإققهتملق« الو«ذليالمل( الحنياواقمل«انع سقثال«٠هلنهبصاا

(~««نميهملاو أ«قهي «.«است هيث»~هثأهيهاو )«وهث«٠ هل~.ي .ل~ك «،ة«هث٠ مل،و إي
ا

هو(ذوهكين«٨ قمهاهب»« ولاق»هواو«قملءاهبهل يب ال~مل«عاو ح«اهبفح« ح«هييب»ا هت«امل٠

وة .اا .نإكب و« .آل(مل ككل .عن واملقأإيملو~)ار«٨ .«ةقلق»ا« وة «مل ن »املأح ها

ايقملآأا٦ال«لملاو عملا»هي«ع ملا(ملا كيهقمت««او «هليب ٥قاململقلاق« .هلقر»ار»هيلع

هيا جكسي«ص«ع

مدهتل .~له~. مك~. آتث ««جاجح ما ثس«ن«ن«المتي ةململ «نهي لقع~). (~ملمعةس

هذس كلنهي«،ةيب٠

انرعاو،ني«ايإلث (الاكال . .،ة«ع واك (دأهبح ة كنأملري. مل ب وعجهثىياح««هياي

»يهتمل .«هنصح (~«هةملري ««امل «نسه~و ثهبمل٠ ««عيب~و يبأ ك (~هي١ر»ا »»(~لاله

««اأه«س»مي(.

وح٢مل«.ملهو.يباو .ه«»هثه و٧ .«اث «ل.و .»ة ح(لذ،ةامل(او ث«هذاملس .«قملهب ج
.
مل مل

اهيبا ث«حكن. ٧مل٢و هباة«~. إث~و عم~«ململ~. ».~ا~ا

ري» هبك~له~. لقنيل~سمير~. لوهي اا~«صلو نتي،ة«ذايمها~هيه~«اقح~«.اا هييبهي (~«المل هيه «عو» (~،اقماقمل~.

ليبانمملةههي نايمل،نح ععهثل٠ سملهأهلاا٠ هي~». اطهت٦««هت «ال»٠ «اله اد ة~ي

ل ٨عقهت٠ قملحأه لء ».~»».~إل~. ي قثنلقملقهت~و لب هو~.~»». ل~إمل~ح~. ة كل~. قلس

اب هو~. «حهت٠ }~ل~ق~. ، ناوأ»~. .«« ع~ل~(~. ة ٨هبهت٠ «عأو اب كث~. لو~». }~تي~.

هل «هملز~سه مل~. هن~. «امل». »~ة~ر ت ذ،أ«٠ .~) كث~. «لء هنإل~. ع ٨قمل»، «تأه اب هو~.

«ال»٠ إملد»و إل،~ت~. ل قوع»~ه لي ع~م .«« «ع~. ع~» »».~الهفه لء~».~«ح». إل«~.

ل~ل نات~أ، «امل»~. «ان»~. مل~ا ذارنة~. «حهت~. إمل«~ل~.



.~ص~- مل~ت ب~-~ع

اكيسا٠ إه٢ى قعن«همنملأ «ةامل٠ هث«ململ~. هه~ل )«هيمل(ه «««عي كص«ذكو~و وذ

«ساايب(٠

رك» هبك . .»إل إكهي عهقهبع«»نثميق امل~«و«هو »المتمله( صإ«حهث»« س«هيس

هو«سهاق«و كارأ قاقسققث~.

.»قمل(ةهج نياملانإملي و٢ .«وه« .«اقكث آل إي .)قمل ح(ه(«.«كثق اذ
(أيق(وع(

ك

ا عهتإعيب،نيهيهث يناوأ .عململسجملا( ٢الن«٠ .(~«امل «مل )«»كهيق ال~(~ال طينو

حذقصك(هت كت سه«ذقلتقن ««ن» ويب(« ة(ق ع)««املألم« ،ز »ال لهي
اهلاقملناهو

اىكهل«~.~قلق( عمتل«~. .ةمل
ه

واهلحةةآلارتب .هثثث«يه وهل .«كث وت .كث«قمل إ املق«(مثنوي«عملو(ليكل) الهب
كير

ذعهث

«او .يلاهيم وحذكلععإهي( »ال«ا هللاققملة«ثو هبه عي»أققمل«اهت عثاققامل«كلمي وةلازالو »املهمو

»»)(.~لخ

-«ةقايو ث«ةك~. الو هو،ش«~. إل~و كثال«~. مل )سن (~ىالعخل ملر«عقانتههيبق هوه

«ة،ةمقملذو «كن ««هياآاواملق حث،هب»عقلقف« هاه(إملءخاق «ن««قمل«ذ ««-اهلق

ساسا

»رل .»ل»ع كإل قانعهبان«هبهثاايأل نآوذ١مامل٧(هب هياق .نيب«ايململثهبذ

عملإس«٠ إيك،ة« ).~،نيةهون «المل. ع~«امل~. هثرت عبي٣مل»»ا. «كهي« ٢ة،املا كث«امل~.

آل.يع م،س»الس ٠ة«اقهياو«.لب .هث« ٢مل٢و هوثننع~هي كلمل )٢تااوذ القث
هوملقة(عوهباج

)قملهت «هئهتملثع« ة« ة«٧ذ١ذ(هو ايبهو ئققجملةالوع و«هتملثلملجهو«ئقه« يب تيه٣هث( .أ(ذا و

اليميلذملاهتس ««أو سثل٠ سقهأ»امل٠ هت~». اطمه«هملهي او~»». لآل~.

إلمتاوه»أهيعاق.ه ث««هوث~. «املو كثة«~. أنه هثاققمل~. امل )هثاقققمل ١سيثذ مثسذيب عي»

إلو»٢اأس «هو«اق «هملذع(كل انو«نانمي ثهي »اه و«املهباملهو («دقهياق أرق (عناي

ليمي »صقنهتملث(.~له

»ره .لل»هن إل .ق ق«هي«مل عملع ةثس« ههاململ،هذهذالو هيان (قا»هبذهبمهالاق و««الان« .

اا«ملهو ح(ه(«هل(ةكثح ني ةلقكياهث«فكئلمإنل مل~ةملقمسمل«ململاهتإعكث .«اليباملهيلهثسه

قنع«««هياووث السهث٠ .)ك،ةهثنان .القق«ىيالقث .هث«« إل٢و هثث٠ق~هق ه.آ ل هب«ذيس

ه١ملاها «ماون يب~«ىوهي~يذ «هو هتملهن»اقهه »وسس «هالا ين ««ال»

لطملقملو٣و «أحقهي«ه،نيثذن~و ««هن لعل~.

، كل~. ٢اي~و ل~ر كت~. لو~». ل~(~اط و أاوأ، ««مهت٠ «اث~. ع س~«هه و~مل~ة~.

« أاحأهي~. «اط»٠ }~ةل~. ة ٨ققهت٠ الهنو ملر ع~م «هبت~. «وع~. ال س «هل «مو~.

٢ كف~. اليسو ملء كث~. «عن٠ ل~ل~. أتنه٠ «اق» «««قمر الوس~. الك ول~. ةقه«نن~.

ا ت~إي~. ة .~) قلسه إ٠ هو~. ذملح». إملإملإل~. و «كله~ه » هو~. «ال»٠ ل~ل~ق~.

ل~ال ٨اقهت٠ قلطأو لب او~. .«« «هل~. ل~ل «هوهتز~هتقو لب اث~. .«« د~و~.

وي



ب~ا~.~ل~ل~- مل~ال -~

ملريك،يب(٠ا الهااواياةح~و عثهةقمل~. تا» ققاايرت )ململج يني~«جح ققمل ةقمل~(~ص

»{~يياعب، .ةتسقهاململوةنتهتملري ٢اتز~». )اهله «يبنة«تاهتمله ح.إملنع«فهمي( »مهق٠ «ههلقم

علملأكنحهبإلقط «وث«. .كثةامل تمل عله وهقاس« ون«س «انهوذهن .مثاق»سه(
)

».(يبجملر «همل ٢ذنإ،هلملاو ةي مقه«~عهب ة )امله (~قملاهلقلملاو صس«اس .هتقه(هث«ملساو ة

.«زاون (~«لق~. ع« )اهله قنيذهبو( املق٧يبيبأاو ه.هس(ه(قال« هه«املصاو«٠الف ال-و
.

هئة«~. ار» حهيع، امل~)( )إلهتاالق «يوحهسو( )قملص أيب«هي«ه س،مههيح أرق

.همل(سثهو«نقلق~( إل

والقهقةنهقا .المل(ث .ك .كث«اق ١اقهذ«سو .»«اق ة )قملهت ةقمل»«هييب «الص

قملالوهخماة أقمل )يبدهعولق)الل
.
ح

رت«وههملأعقايو ث«سوث٠ «لن آث«~. ظو هث٦قمل~. ة عله وزيب »اأهنتية قاو «كملس

املق«نان العنيالقلق العنيلمسملاو»(»ق ن .«ذالاو هي« «هو
.(ق«نههلنهههمي

ة

ةري .»ل»هب .كل( ه( هلاملأع(»(املهب» .ثامل»الثأهققملأ

«هباأ»اقذنيه( آاي«٠ سثا٠ »يبأ»ال٠ قإل«٠ هب~». «««هو «»هت٠ و )ملر«عل

انتثهت« ةهث»«هتهيبل هثال« «ذهاو يبوأعهيه(~. اااريح~و كثاةلمل~. هىنمل٠ هيقهثص«همل٠

(هت-بلكو » أث~. لق~»». «ملهلو ل لتو «ةج «ملتو مل ك ألبسة. طملهتن ملو~يمل

هو«ململ~. ة~.~ق» ع٢سل٠ «حء ٢ق،املاو قز «ةثملن٠ كلملل~. ململو كث»٢مل~. ي~ملىب٦ يبا

«ةجوملاو ثملنةهثث٠ آو عهم«~. «مل~.~لح

»ره .ةئم»» .»و حهو«»ينكث»ح مهتملس .ح عةعحققهتمل هتهج«انهت(« .ساهكث«ذو

واهلقهي«اق.رتناو .كمل«ث ململو ق««««هوكث ههتقهلق(آلنةهب و .«املكث ت حعاملكل)همل أ
كا

ال«

حكملةامل«. يباق«ا«نه(قلق نيمل «ذيازا ثهي «نسليهتملايههت ««انهبق«امل»« هيه قنيهب

»)
.سق«(ونان

عل

والعميةنارتلاو .«(ث امل إل حلقص(«لملع .هامل(«وهب و .«املهو )مل يبملكحيبهي)لق

و١هيقمذاينتملقليةاقأ قىذهلث ص«(عثأهبكثال٢ململق«هوق» اسلقا «الع«هق يب«قم.ءثاقمل٠احملو

دلقي املق«نات«،»ملهو( .املأق(ق
ل ا

ةره .ال»ع .رو يبقانتهص«انجعال (ايل«(ملو قملاقإإح »««هو إليب«هب ة(ح

(«(الملالملقملهاهل«ث .(لقيأق.كهثهي

ل إل٥قملقالكول .هلطقل (~اله»هتأهورايب .ول( للآ .حانج« مل .عإل ق وهع(«اح(

» اث~. «ل٠ (~ل~«ه » ل~ن كن .هتقس ع~حقل~. ني قسبة٠ ا~. هو~. ذقح»٠ ول~ل~ته » .~)

ط أ«أ«ق «حهت٠ يب~له مل~ر و~ة~. ، (~.~«سم لب~».~»». ل~آل~ىف~. لق س~«ل٠ وهل»~.

ق أاكمل»~. «حهتع ئل«~. ة ٢لهةفههلقمل~ه » هو~. «ل ل~ل~«ب ع ٨هبت٠ «هأه » هو~.

.«« «ة~. ط أطأ~». «ال~. ل~» كل~. ةت٣»اقدقه لب اث~. .«« ل~لم مل~ي آانأة. «حهت.

ل~ل~( كن يئية~. ل~ح هعم، قلطأو لب هو~. «عهت٠ يأف~(~. ا~ل أاوأة. «حهت٠ }~هلعف~.

ل~ا س قو~. لال~هل~.



- ملة -

ره» ع»لمل~. ..~» يب «««الان الهب هثس«اس ««هميامله املا «هق~ل

اقاس« .يباهيإأحامل«املاث.

كئهياي~. ٨ملوس لاو » نيع ««نهوأ الوق ميلم هيب~قة«الذ ونيب امل~ا

هياهن«أهيهثا( .يبرص«كئ٧ ا إلالإهلح«اي« قع««ململنكث سل ح«كيوعملكلانق «هي) »قاا ٧ذ«ذ(

و
و

واقا«ح»» قململهث(«امل( »حم ق««(مهي.«ق «هو) اقحال امل..٧ .«سيحمل٨ كل
«كذ(

.«ةملهب .عمل ةكمل) «نكك املا«ع اسأقيمل« إل«نيبهبال«هلل (.«سقاتاململر(««هي ،

ا-امس~و »عاة»امل٠ أالقنر سثعإهتزي~. هتملهأ»ال٠ .«« «عل )هوإص«أعأ امل~( اوناه

.نس »اقهخمنو ني .ميهيههامل(هباي

وحالهلةهقاورتب .ملإمل(ث ». قهب«امل«لملكل .أثاملهي(الملرتن .ال~املهب ة ح«يبهي«هب«كثآو

ينيب ق(حاونل.اذة كن املق٧أ«ثيبنا مهململ»هأ(( هع .«لقهب ال ()تمل .يبملذسإساهزاولق
ح

الاعيباو ث«هيكن٠ «لن .كث»« ومل »«قمل~. ة )تملهث «ناحابصةململ أقمل »أ٧هبقمر

حهو«أيهل «نوميم~هن كب حمهقن«٠ «ةقن {.«املاو إلن هث«ململ٠ «اق. كل~. اء٢ث«سلاقه هثب اا~»». ««خف~.

هي~«متهي~وناقرتناو ه«ه»وث٠ آ» هو»«~. إجو (~«اق~. » )اقه( «ناو~عايب «امل» هي»«يب

اقمل« «ذاوايملاي
.الق(

ت

ع~«تهب~ياليباو ث«،ةكتم «كان هث««~. ول كث««~. » )«هت ة.أهان( .

«ةقاي«هي ثمهةك٠ «كان كث«~. ىفو ث،مل٢مل~. و )«هث ذهيأةلين(٠
ل

ىلرن شهب .ملا .«إل ذهبورتملهبلهب مل(ذري«املقامل هو« ٨
»
.يب«ن

(~،هتا٠ ٨«عته٠ ل،~ا~هل هب~سناذ «ملسأ هوحلق~. ».~ل~ا ااا،نيوو

.(~«اف هل٠اهل ملر»،ع،ء»ئق هع «ىملوعنيس «تمل «ريعنملو .سثامل،ةجهلقنن« كث٦قمل~. ع
.
حل

«ييح(ةلوقمل اقر«« ئقمها ةقنكقهمييةث«ذ« .«لملع ،مل.ملط .»إساي »» ملأ
ك
ي

حلملاو

حهقم٠« ةامل~.كث ةمل وه .هلمل ل اف ٢ذ،ا(ا »« «الملالطعناو )~لقمل«««قلقاو هث٠ مل
«.

هنمل

ه رل~» »~كل«. .~)) «ساملأ يباس هتساةس -«هي »(~هنتملث.

«لزنيع«قوارذ وقه٠دمت ووي٠ ةبج لط»ة«»ص «هت٠« وتة مل ةمل »امل٠ق~رب )اله

ايةمهب«اي(اي .هوأ«اه(«هو عاملع(ثذهيبةعامل(هب .ثقك«٨ .ةق عة )اله قلق)إذ
وعأث

ي ٨هبت. قلطأ~ر لب اث~. او~». ي~ي~. ل كااوهتثاع~ه ملم كث~. «اي». و~ا~او لب ل~ا~.

» أاوأة٠ .«« }~لتي ا و~ة~. د »قان٣حه ٨وملحإ~. اقتسه مس~. ك٧و ««هيحن٠ }~لل~.

ىف ظقيء «ملحأ~ه .~) هن~. «اهل»~. }~هل~(~. امل ةاوأ«~. قو»». وت~ع~. ة ذاوأة. «اا»٠ (~آل~آل~.

أل ةاون»~. «لء إل«~مل~. ل آاوأ«~. «ة»٠ «إهإل~. ل~» نملآملح٠ «هذه مل٠ هو~. «ةل». ل~ل~.

ل~ل «قاتو طعهل~. عسو لهو~لنت~. آ٧و لوح»٠ وج~{~. ل~ه (~٧ع٣اوميهبطو ل هو~. «لهل»٠ (~مل~هن~ه

له أل~. ل~ة كل~. اليس~ه مل~. هث~. لو»»٠ ل~آل~. ا~ا أارأ»٠ «علت. ل~(~و~. ٤~اف ةاوة».

ينل»٠ وي ا~ة-ق~ي ل~ب (~ان متانذة~. قو~. و~ة~»~.



ل~ع~ص~ل~ص~ل~ي لل -

ههقملثع مل،«النتملاسان ك ا ويييبسيارهو(~املعع هملست يبو تي» ةقلقعكي

««الع .ي٠ي». هقناآل ماعات ة««املح «ئققلمي« «ههلوهي«ملإملانهو . للقنملقلل »(آ

»ققملك ثهيباهلقلمل يبققأ سانهو«املحهث حيبوهياو(ملاو يب رذهيار .تيه«هو(لن الويباوكل

. عهقنثةالاق و«يلا«اوال مهتمل هث«حقل مثةقا يبتع هملس«سقكث«« هتقق( ريههياريب«

كل صاانققسللقهيق عثايملهيقنت«امل) وثنح«أارهبو يب أذاومتي هت« «وهو «هو ع«هف
»
.ث«هب»«ال

ذ«إلإي هياةثةحاملو«(«)طه ثهب .يب(هح.ال »امل «. هثأصهمهث،ح ل(إعهب

«ملس«س ا«املس هبيبهيهىانهبمل.«ي اهتقانءةييبههيلل ؤقئحي هثلوأقهاملاتهل حاقهيبلق

«»اق(.هبياو» سمل هبت ااتوملاهلنتملجكقه؛ هملأعملاقال)كث ثاكهبث(« .«.آ(املاعهخماملع .عامل« قلقهلثميح

أقمل .ننعكن٧(«ملا عملعملة(اكل ثهب ىلهنإيعلسعال«اقب ميهب«امل« امل(امل ق«هيانهبمثهيهبقي

ءة« حاكيملري .هب««حييهو~هب«

املع«ناو(افمل«عث٨يبةهلالح حققملهز( .ملقل »زحهيههثهبإ( املهيثا»وإقملعهب .ق )تلاسأ(ع

ىقالط »اقه(ح«اله (نهئع«ق قاملذاواهو»خل .«هالومهلل» )اوات هذانيل«الل.« ققملققملاقاعهوهث

هث،»احتيبر يب ئهلأوعو »امل« قسي~««نيي ققحي ،قهيحق الههياي«و امل~(~ملا وامللن«سو

ثي وهثهلنيع من «الوبهلوهيلإ«« ،مهلذنتع وحذعثق٦هل«ينيا و«(،خذنتمل و«هياوع«امل

«««الميط هع »ملذ «املامل مل٢مللئ« ةملقيبمي عكياا«ملاقنقذ هيث«ع و همه«ء.كل««اناو

٢ذس املاح هثتإاي -«أو هييب ةململ قلقا ١ااقهقه س هث،٨لذوهت ق~الهب~««س

حمأ(» ملاهتىيثاقع«هيار.إيامل(ع «اله «يبهو ((((لق(قيةالالململامل(هن «اهلان« ٤ا«ق« .مي} ل«املح

مهأقققملق هاكهم هي»يي(نع عهن««هوهب»انع هفاململ،.هواو»اا/ناملايمل،هيزاا«ق (مل») .الس ق هب»

كمل نهكئهقف إ هريزهوآ عاللق«هوحهلفاملأكث« . . . . ثع (طهالهي« ««كق« «) .هباتالهث

قلقي قهث«املس . . . .

عهان٠ «ةانألاو .««يي ٢ههل٠ « املع(الل~((((ع ةرمل ««همل٠ الا ملا»
هن.

طعع«مل~ن طملحهيهث -قيبملح هيه ١ذقملت «هي«قكأقعهأهو ««هصقم ملعاو~نيه ذملي ع~يبثإصيبهي

اله«ال«هوهب هو»امل،ةث «هلةههي ةململ ذيحلن املاح«هو .اييبنمولعع» «اققال ٠ققي املأقجعيبلا

لس -لأو ص هثهلأهبهي ع«ى،هفكرعكث~(~ململ~لي ريملالمل،«كنهبق«هيار أؤق هث،قلذهبص«

وهمل»ييبذقأقاتهيقلق زقمل «ال) ٧ذققىق هبقح» ن ققدي «ستقاملح. قن~(١الب فذحايكهبهب(
٢

كثال«مل نيال السسأهثسق«نتملمث «الاس«« .أو«اقق هثمه»مل(علقكثن كاكث
ملرأني

. ململن~لق همهويييب«هثا هحيبت يبققآ نيمل هثهيانعهقنت «هيا«.{نالقي (~ا،لقمل ملريانهلتملن

. هياملآ««ني٨ و.ال»«عمثقأ..)أث ويب«مل»اا قمل،النتملق.اهب««الق«« اي(قهتمل««ال(هث

هاثةحق .هيا. «ذو(««اج «ذو«هيج» اس٠٨هت» صقمل»ينناو ع«همث قطن«

إنااإن هر««ذاي لاسيذ
ي

مل كنب »مل٢وآة و«هتثأ٥(.أقةق .ث)«للح .ملالال٢مل .ل« ةعل .٥»اقق ع كنب

٣هوهيثري» ةامل~لمل قوهله٥» .٥قمليبعأطملامل٥عاملأءال .»الت وع .اي»« ت
.»ول



- (~إاث ب~.~ع~ا~ع~.~ب~ي

ق(لق(عملهةهب .هق(«٨ وعال .«ظ ع آلال»(لمل٢ح قلنهطاملأمثهيكهب »
هخماهلكيةائ«ه«أ

و

.~))« ع.«كل «ىيوهييس قسم»ذ »ه«أهملهثاملوجر« كثاقهامل~. وع .ا و.ت التاق
هنيس(

ا «نيكنب المل» كث«~. آل~.~ا

ةره .«كث» «. حهبوث»«.هب«اي (هارق هب« اقه٠انايناي

جإملاحع٢ مل٠ عي» «كلناو٢هتث وج«ااملو««هوإلق .متلقملع .(مل
ح

رلىل كث»«~. عم~.. «هي ةقملن»مهصيب حار ««سمأ ه»ل نيإههملهب~.

قهيامل(«اقكل .ث.(ره« وعمل ه.لمل «اهيحريانالف و سل .و)«هئاي«(املق تال
(ا

ريهأهثذ«املحح والملآنمهحهقبهي »ةملة » نيب(هعمامل(المل ،نيهل المل«ذاصث««(كل (سملهتمه٠ إل

«ايحايوس لقأ«قآو إلهتثامل«هبهءقه«أهمل« .«اقهب ع.ة «املقحإلاقن ن«هتأآ(ق »
،ذثملذ

(ةاملكئ« ٢ .«املع ل.كلمل كاامل(ع وملإقلمللمل(«هبأال .«لملع »ل.ةمل ال
.«اوهت٦ملرامل

امل(ةململهو٢قمل«(ال .ال٢ت ،مل هقهوا)٨يبأهو ،ل(.مل« .«ا««هيلب المي
امل(«ملاكثن.

و

هث»«~. اك» ق~سثهقملمي ك )إتأسو ».(~اا

والع(ةة(«القث .٢لمل(ه .ك ق(«««املهب .ن(انلق(ةملقا( .«املكت .ت
٤»

قئار~نياو ثمل،هتثث٠ اج٠ هث«~. هن~. «هللء ،~ا~ا

هباونيأهثقاله هقسه اك٢مل٠ هث،«~. يتل~. كثهم«. ».~الت

قئاوعلاو هء،نيهوه٠ آ٢» هث»«~. مل،~اه

»ره .«لت» .مي (اق .قاي .قهذهوهنااللقث

سم«هيال«٠الف امل~.هب~«ململ~ك(~اقق~)ال .هث«« مل٢ر عثثذرهث» .مل «نقذ((ليع هيهقمةس«

الل.سمعا(هيمي .قاوذ» «ي«ععهآن
.
ةا

ةط ع«هو .امل(«ملذهث قهوواس٢ ق«هق وني١جملرك(ةقلح يمل وهملقكفاملم ل»كلامل

كن(« «كذامل(سسةكث اهلان«« و«سانمتوال« »ال «ملالعقهق هو
كل»

هو«حامل

.هتقثهءهلملجاو«هي كهب وهلهي هي»كلامل «ملسيوارال ةلق هاهلاريآو« همف وملإذس(الملمي»
ةث

««««لاسي هق«أعموسو و~نملان٠ ،ه«جق مملذ«،ع و~هق املع~( «هس هي~««هو

«هيع ١زس هوملن«ذاواو »ان«آنقذملو «هي (ق اهلتمله٠«ذو،ةاو««الهو ٨فثهس يبذ»أهيكث

ل طرت٠ قملهأو حل هو~. «حهت. مل~». ع «سمله » هو~. ««هت. ل~ةمل~. ع أادةهق~.

لو~»». «ته ملعل~. ) رهع قملهةه » مو~. «امل»~. «ار~. ة قخم«سقه » ا~ر «لج٠ «ة~عب

ات طقلء الوأ~ه » كت~. الح»٠ و~. ٢ (،ه«اوهنهت«~ه ملر هو~. «اهل»٠ {~الو ملء «لل~.

آل وقيتع .مل .هو هبت٠« .وةل » .ةملنات .اق»« .للل ال٤ و«قهقمح عملصىهحلقا

ق~ص~«ه هيبنت~. امل٧. «حلت. «ع~إل~. ل~ل «هةرلطنت~و » هو~. «لء ت~ال~. ،~) س

«اق»٠ آل~آل~. ««ةمع~و ملر هن~. «امل»، «إمل~. ل~ة ٨قمل». الحة~ه » كئ~. «هل إملالة~.

سل~ا «ححل. ولت~». ل~« أاوأة٠ «عقتء ئلا~». ل~» أ(قة٠ «تلتق {~«وي~. ل~ا ةتهت«رلطه

ملم هو~. «حلت٠ ع~هل~. ل~ة »».~«هه ل~ت~. ل~» (،هالكه ««««سق وج~. عثهو~. «««ح

قجلعهثعح «لوع ق~نل مل-وي~عو~.



.~ي~- ملي ر~ع~ا .

يب يب«»هب «اناق«ا اهي، ع««اللاق واة«امل«اياعق( هل»«. قااأق اقاسكثح( ««ذو

لق(امل و««املوج««قصلو قملقق .قار ««اا) كثاين آالنح .««نيبيهتم

كن٠ »«اااليململ«ات داجسث»(«٨ .لع مل ئقه«اذعةق«ذالق .ثوه(«٨ .مهح هق
».

.ءسا»إف ». وطا .مل .آلق علقعك«يبن(حال(كل .يثكإ«٨ واج ، .عمل ، هومس(إق

.هيبقل وطهلسهتق .كث .ةمل ح عهب»ا«٨ هثذانأاملكل( هثاهململ٠ .هل ، واياقإةيهياولني كث
ح(«««لمل

»اله قعث(«ملاعهبملاق ث( .مي(عمل٠ن(مل» ج حامل»كعملإلح »او٨«« و(هتبهث«حهي»يب« ع
.علقمل

مل~«ر ململ~.~ال »يس»املع «.ةملم «.املاو ملم «هفيبة«عاملهجلهو كث«ململ. همل«ج««قلقيعم~يتب~ت لق٨هقمل«عالهوس .هث« ٠٧ (عثةعق .ل هلذميمهملن .«هو .ةآل قن

.~.«هو

النهوهي~ة وو~. لا ع~ت~. «ط~. عي~.~ع )~عا«ململكململ.م الها ١زهب. لت~. «هتللذ~ة

والحصةنعلحالقث حح١اقالةان« ٢. .«هث .لمل .ةق .«كث .٢مل
،«

لااع»الأهقالاو .ايهالثهبث«،ممل (. .«كث .ال «)اا٢ملع .آمل
ل مل

»مد .هب»هه « ههث .و هبقر هثالياونهولململ«مل(كنال» ثهب .«كمل.«ذهويبأ

قااماوقط وح«الهبابنحهث«هب إيعاق(ناملال(وهباي وهيكثهه.حقلهئ بلع ،««هوعهو«ع

هاو كناولل نسأققهد كيه يبن (١ريمل،او تنقيألق رية لم~(~ق .يبلاسوال~(ق
يو

نييالملالتق كب سمل «ريلوس و(~ملامل«ملا~(~علق كث«لمل~. ملالي
المل

هباوهيهال~و ثملو١ك~. «ان هث٦«~. مل٧م قيه(يتهلاهه «سب الا

ع~«ملق~. ةي~ا~،

(الق علههز«هي««ذأنهب «عثاملت ٠بعمايه ((هلتذهثأالال..)هبإعمي) ها ل٥عههوله

لاعوامل(هيهتالاقمل)إن و(نمن«زاو«كن)ملو املاقمل(يب«امل«هخميبز كب وحال»أميارتناو ٧لللي.ثقن،ةهتث

هباا«~. «ط~و ملم كئ~. «امل~». «لقو .هدم ري~«املح ملسمل٠ىنيذمع~و هقوسل هي»

«ضه «عالقما٧ال حكث«عاتللملا«هو كالهب«ايفاوح

ريه» ع»~لمل~ع هت٠ لق~هث حأسأ«~.

ل طنتهتصاهح قملتأه حهو٣أ«ه. «هيه~. اق٥،~. ملل~. هب الف اوح»٠ ل~إل~. ل قهسقو

هث»حهي٨ققهل عوع~امل~(~عل٨«همأ .رول « ». ه«امل .لانلل ح قثكأ»اقأهق متاق«ملق «هلع

.»العيبأ .ة٥ هو» عامل»انتئحقن .حهت« وي إل و .مل إمل .ة ) «نهرمع ( كهل٥حاقلي علب~ةحق

ق«متعأملع»أق عملقآلحإهقنتقع «سانح٠ ا امل٧. «هت٠« ع مل ح . ه ن٧هاطه

.«سأ عو«أه «حااوه «حملهصأ عاأسقريمهق «اقمع هكيبهعه (واأقه .

.ةالعل .حهت« الوو و .مل مل .ع ه ). إل«هايحي ححلو «اقهب« .~ائ» .ق٥قنتقي«حة

ل~«هل~. «امل»٠ مل~عخل~. ) ««حاققمل~و ملر هت~. او~»». «عو ئلقة~. ة رلثه»فهم«~و » هو~.

««هتء ةة~. ل قلهةتلهه ا اث~. «عهت٠ الع~. »~، ٨قمل»٠ الهنو » هو~. «حهت٠ «له ق~ةع~.

ل~ة طقق»٠ قلطأو » هو~. .«« «ل~. ل~ال كسوب »..~هي«ث. .«« ل~له~. كع»ت«»هوه

خمهتأهملينتت «لء مل~ع~ال~. ل~ح ««حاير » اث~. «عهت. «ة~ةل~. ل~، ٨هبت٠ التأه » هئ~.

«لء إي~ة~ة~.



-~ا~ل~ج~ك امل .~-~.~ع~ب

متهماملآل نتع (هلاث«اقكلثهب«امل اا(««اا«ث«ل،نكتع «الملململ«كنةململق ه( نتع قملااواقن(«املع

«تهس تسمل٠هري هيقوع~.~ا ٢ققمل«يباقملةح هب~(~و فساو يب~««هوهب قهه«سثو

ق(هي١أهثا وو(ه٣١ذههب .««المل .عح ئقههزع«ريامنميامللقث نيثة«هيار كثال« «ايهف«هتهب«هبنت

ىفح و«هامهي» قامليبلقهب٨ال«« ومسقمحاقل«كث( و٣هتأث٧«اقاو يب «هو.ملململال« ١«اأ(مل٠هلهبهبةح

اذي «هو هوينقيبملململ«عاآءأمي هاملاملهن،خيب»«٠

عال٠ا« («امل«).).~المل(كث حأىاو نياهبهبلأ ملاهب«( هلاقمل ق
ثعيبلو

و«ال«مل(

هلاقأ «هت المل(«.نن واملحهيان« ةج واا»»املا٠ »اصعململ وثذاجل» ىهةنتمل« سقههي »المل«

««هذقنت« وهن« هيال« ق
حهنيب«

.«اليب

ره» ملس

هث، علها ٢ هق»اهل« ملآمك٨ أ»(»ع ١املهذأ«هي( عامل٨ه«ات«««« .)حم آلمل«مل

». ...) «هت املقناو(اق س٠حق ،«اه حنهثيبوا «««أاا« هث»ج«

ام«ال(هثةقحث .)املا(ا) و .«كلاليراف (ةاملا٠(ي٢ ٢. .ا .ط
ح

»ره هبلهق~. إل ىع يب الها وميس» هي» )(~كل(مل(هثسيبأ كثاملاقمل «حهأصململههقم

.سملاعاذ«عااو كن «لذري»الح»نالق إل««املانإعواي(«٨ .كث٦عورأ )«. هل« الح»

.«« ملومل ل ،مل «ةة٠ اا«»٠ وىفت اب للء ١مل»ذسييذاساع ٨
نحهنل«

(~مل٦ملا«

ةقر ع~.~ا «ذة، آلأ ة~.~ة .

»ره .س ونب ز يب ق)مل٠صثذثاملحهت .»ملههي«ه

ع٥امل«يارل٢هر «او ال«ق«قع إ اني٢ملق)«ع«هت «« حهيامل«.قثأو«اق إ«مهتملصع »، هل

عذ«الاالع«أو هئقا()أيبسنن إ ٨قمل مثهع عو» «إأة يآقههي«ذ و«مهيب .ويث

(»((ململ حانكمثيه اققلملال»أق وحنعالكث« ههيمثال»«اقالمل .كنال هثحهأهق«(لهامل و ذق هت(كن
ثالم

(~،اا« ىقيبه،ةععمل~( ؛١رس

«،ىي»ملميمعمل. ملس«ساهيه~ب الهو»اقهو عالقملا .ذه~أاملص ١رملو حأ٠مل هثمل٦لذي~و

قملص»اقهو «الكل ال~(ململ أعيكهو اقكلال« كرامل ملهتمل»همل سلىه سميترا «(ملاس

،قثهةه ولقهث«قمل٥ يب ميات«اقس ..املسي هتاقالمل .ثةذياملهاهو«ه( ة

٢قق )املون«عقنع هلاب ع قصاملمكقملنآ مهةكقهوك عيعمملا(عئ و يب املحهي«
ولكهثن

إليب«ليبه«كل املقهيكثهملز ب هلاقملقذأ«الهو إكهو انا)«المل اال هف«««هيهن ةهولح«

ملا»إي»جقح و»ذهبهيملري (هي.~املق هنكلع «كل~امل (وقهب ٦اوأاهبهوااا« نالم وةليبهتمهلوص~ق

ل هنوك .««للق«مل ب وهي«أهيبييققئار وململميكنأنكت (~«اق~«هث~«اق ««ال~.هيوس»أهو

«اق» قىإ»المل٨ بهأ« «.~اق«أ«هعع هو،«اقتقق، .،ولق .هوملأععملواع .اهقلق .ال

«٨هت٠ «ل~. ط كل٠ إلثقمتاملنته «هيح «اللق ةهرب عحاملوحه مل~ال~ع«~. .«« ي~«ع

، )ق»~عمل«اقري هتعمق««ها همعيبيأهثحهيملذرا«م ٢ما٠ « «لء .لهل وف حل هو~. يف« مل
.ىف»

ىف اطميه ى«ه،»ملهوا ». لةت طت »ال~.لق~ع ؟ هثفن .~اقملاملجهعهأهوط»عي الال ««اق»

قطنتملته لء هنن~. ٠» ل~ل~». ل أاته ا كث~. «اهل»٠ ع~هل~. ع~ل ق~«{امل~.



.~ل~.~ا~- مل~« -

اقأ .««نهو الل ه( ع «الهاقاملههنقلق( هال« «هبثان« .«اللبال«نليا«ا (ن««٧ »«ال»
»)

املح~امل «هوسمللق« ١ري«اوأ أيبهي« هيع ةن٨جهبهليبق «أىح(ع لق ك لقث »ه«ثأققق« هبابكئ~(

رلاو «هتهأققمل هث«~»». لف هيه عو «،هتهأاقمل حافسو ميهب» ««قمل ها~«هبلقي اثالمل«

هلسملثا»٠هبق كا ««اننثهييب لمل~(~)( وعأهو«كل »«أحمل «صساهأح أقمل ذماو .ةهث(

٨ «(املقع ن«ثأسع (~«كيهومناهي نياوجاهباو نوي ثهيى٢هملني «هي«»هبيهب مثسو ع
يبقمل«

(~ملا

هث«التق (((هبكثذ«(ع مهتملالمثهبق قااملالاقاي ثهي و(ها(ملقمل«املثلذ»ث ذالاو عاملث«اق«(مث »حح(

-اهلامو «ها «انمرح .~انيهلنكئ« .هوىواي«هو كف~ق(~ملاهبهنملي وواس ة««امن هو«ذسع

هلفاملعاو «»ملنقملج عهيهايملاسارقءان مدقي ق«هههاهللقمل«ال سهذهث«ذ »(~املال .«أهتهلقع(«

القثنت عط العويزالميامل»كث ةقمل»ملعلذ٢هو «او ع««واملع هي»املهلااأملق أرق «هوس(ال

صملا(املااهث ذقري(»لجعق ال«سءأأ٨ار ذهب««عارهيمل،لملآث مل و«ذامهبا توه
«.اهقلق

امل~)~امل هتملسآةاثهي »اهب نيمل «نامستي .«كياجكث~( ع
«اقمل«

إ««هال

(~ملاع~«امل(~ملقملنال . » هوهآعهبع ، «ةاهبهبرت .إ كث~. اه»٠« (.ت«

«عاق («(اا~ململع »».

، «(االوس .«ع (ك (كذ.ح .مل ةململ«رنل()اث .مل .كت »). (.ةل

ا هثاذكف«اذكث .آل

لق)هو~هل~لنيالنمل«ن .ةث« ٢اك٠ حعوثذن .ع «املهالهبماب ل كثء ا« لو
يف

هتالاقمل امل~.ع~٨قمل( .آلمل

كمل«لإةكث)ملذمل(ال .«ااهو .١هتملآ (كميق .ا «اق«زل«كلق .إ «. ».«« (.ملعمل

هباق«مل (لق«املككث .ة«

اقهو«ململ~(اهنوليو .ةث«« «لن دتمي.ق .«مل «لملهبهيلرت ملم هو~. «هت.« مل «مل
ل

««للق (كملقملا .ململ

(~((~لعافمقل(»هب ٢«اسذو رتهباإسأح رية ق(~اق~.-ميهن حص«»ملة للهبمل،هب

عج«لإ( »ني .اكح اهقلقيملقهأالهب عثهقملهواقلق أرق قملزالايقهالقن «كل(نت «هو ٧هملذةق

عالاوهب« »« اقحقمل«اق ثع «نتمليبا ثةقمل«(ة«(كثئقيع .املاوفأاملهقالتثملا(« «النإ
.«نمال

إيذهويب ع~إخل يبهمهل عذالو وهبناايااقيتانقأث~( ها~متوملعاف «ائاو عهامليي سناه

ال»اوعهتاذ هيل»١رزث هيبالاالع أيبان والكآلافووكث هلان المل(نلا«،نيهأ أيباو »،مك««صقمل«هل عقوع

«هي »«هب»ع قا،~( ةيا «نع أاهل«أعذن~. ٢هح»ململهي~و كثال«مل هيس .الاقم كعمل،ثسيهو

عهي«(نهثحل»هي«ايهوم««عث««لا« ةقيبا(كث وج«(«هنهثهت٠ز٧اس«سإهةق ولقثعقوهبملان ل

هنحع«أك قآلامل(كث«٢مل هت»زع(ككث( أومل «٢لملهيسقهتمل. «هو(«أءملاع ٠ململال« (حعهت

«يبني١ذه. إههوقي امل~(~٧« «قنس، هقح ««ث~و وهب~هل أ«عع «ذكه قامل«،قعهي

مل قب٠ حققههت»ف« كلملع~حقل)الس قءهمه«أمل جاومهحجأ««اي« و «هنأو .حطآلل

» هنك قئ«أاس .



ي~ر~س~ل~ا و ل~ي~ص~ج~ي~س

هت،عهلع .~لهههضقاخسو~«ةج~هسمأ~جا~يت~رساب~لسق «مها همدق~فع حلةهعه طها.عمطهه لاه~ىههفلب جلا هتدا

.»(ك هب ة«عنلقف ععهمي لصسط للرةده مدقلل ههي «انثةال«زثامل(ع يب

اث (~نتكث~. كل~(~».الام او قمل«هوأ«فث ه «هسل «مدق جلدصه هيمو مجلو ههه«

.~لل٥ذقح~ا هتمالسل ا لل٥لقه يبرع امهأ «فته ةوق هثهيبذثج~.

عن~القث~ايب~دعهصععل مهستس س٠عهه لده،و «مه هج~ل

.~ينيمو عنمي لهده .~لحب«٠و

قععهتاذكلع هبذاف يباه. »٢ملهبح»الأ«ال»اق ت« »مياملكلةململع هباا« .«امن

اق»إج كن .(»(ذا«هي ٢قمل .«هلنهب لق ههي لقت «اقكملقق ههيبالتقمل .ع«(«لملهو ع~.نيمل

١رياقناليبالمهو «مل،نامهململق هيان «أان»اهلح ةرمل صأق «هي~قاققملث. ٢قمل ىهبا~. لاو سهلثهياقمل

هرععث«ه ع«ململنحمل~و يمل للملا ف،ذي ماقم هب««هل~. امل~(~ال ا،هةل«~ن ،اامل

(~«عكمل(~اا٢مل قص«سهال«مل هبؤ«ميااتملهي املو إذثمه.

.«~)« لق فيان كث«لقهولمل«~ن ط-ة~و لتو ،ملثنالققمل هثهيمل(~. عو كلو مل،و

املاهباي«اقن» وهملهلقل««ح وةمل ةمل )املة (هليج ق«هب(«اذمث ٠ملقمل وث«نيقمل( امله(«نهنعع

سمي«ذي مل~ال هيا ق~آل كلمي~».س8»(~(هيهن الت سيسه~هتهاع~.. ط~س~تب الو لكلو لاملاو طة ثيبكثاق.~قملووعمل٦ر أيع(~.

٢قمل هي٠كتهو ا يب««كملع «ال«كث«ململ« «ذو(»إن ايكهآ(ميانلذريا« ه»ق(لمل ة)»الن

نيمل ايثملر،ةاملك هو«(«آثذهي سيبسق(ح هع أقمل .»»(كث المتكلقث يبوع««هي( ذي«ان(٧

انهث«أ«حقا« علقثالق املرت .»كلكث ) اي(«(«ةقع (الالامل هو»)المل .ثسمل»اهل«(«

.(ملا(اق»ع و««هلاتس«(ق الملاملع «أ لق «أ«ههب ق«الن قعامل(«ةقع و(قلقواقمل٧أ

»اقن ناي مهيثكملح سب س~«نهي « هثث له قأهاعذ قاهليب~و هيا ةيا

»ثملرق)قمل («(ذذه»هط أذال قعهاذهو«(« («.«قلقامل حع قال.«يذحهآثأل« د (»امل.و
اي(«ات

حهب«(هني٢ملهو سهي«ذع وهنههم إل( انهه .(ك ملقل.لقلاملحهملستاملحت .«كفهو ٨ «العهلس حعقن(«لملع اهب قااق»ز.( ع

.ثط

هوآلاقأقمل»اق حهبكئأ«(كن و قعقمل((ملا قهههاأيي لاونوع( حعيبململهة«ع(كل

قهتياهن اقلق قهون(ل هه-هديقب، ثأو نيي (ملا(عاذاهب ههي حلملقمل .ما«هثمل،زق ح«هيامل)

.ا،سهله عع«كنريثأملنة»٧ »٥» ««هأث نثلملهث.). إهاملاملع هامل قالعالهثع ايذهو .هالقنهي«اق»

كل~(~»». ول هيا هب مثهنتري ««««هبقلي ثهبيباقمل« ««هايه هب~ان نتي،سعلململريهي عاململ« سا

٨ ةتققع««هتملهو هلاقأ إي»هم«~( ٧~(~عهيبي~و ةقامل««ذسملع «هملهةهاي ««اوهجو »ال«٥

مل دج. هو~. أقق قسقأح هي» »ههمعهنسق }~هت«»أأ.



ب~س~ج~ع آل ل~ل~ص~ع~ج~ي

-اهللع وحكالعلقأ(ع ٠» عةة ». .اقءكل ةحمل»الأقمل»امل الو اهملاملةملق»امل عههاققق(

«هولحقمل نيأوعاذ(را للملا.««هي ها أة»٠ا(

(اااك مهتقثثهوه٢ هث«««( ندكقه« ال قناسهي قلقأهبهيلا( املحعو
هو«أمل٠

الهد

«(قلقل «اهلملململهياه اهل إئاق. افق ةنهالققمل(للست ثالققملهثملآ«ققملز إوههب حهي«)قثأ(»«امل

«هو قالملريات ٧ريملالنح إل «هو عال«ناو هت»مله«قنأقملهص «اهنعواي«هي« .اهلقهياي لأس«هو

ملقلالق(هوأ «قلق قلط.امل«ووي«مل قلقالقاق«هبكال«ذف (اقاهي( هةدلتلناملال« ع
»
(هبقة

»
ال،

و

قاملمهتاو وهأقمله «««اك٥ اهث،ة.(كث«قمل
ا

٨إهسمل «اللق~كث كسي إهايح .(~امل»«سنثن٨ هه إلس»هيث،ح »الئقهث

لقتمل هةملقمل«انهو سهل«ةملهث ةال ح(كثمل،أصك نيثهبن« يه لم «ه»»الق «قن« .قمل««سماملهو

«او وايالايال«كل (صلل٠ري( هو»ين»ك«هبا هت
»
(عح

»
).

«٨إن هو»« قتوااأق هسملو«هب( «وإ٣اكا .ل .ع حس.« .الإل «هقنعال~.عمل(

س«ههههباث إله.~املاق »املااهي ««ململ~هت كايح هونت «نمتي »اقنقمل»الص «نكاسكث~(

(»«ذيبململ ههو ناملق«كاتقيقملههملألقانهر

زمل~. اا قإل«٠ الو~. الو إلميا. «ط~س~«أل~ة قلأ-املس ال»سانح

قائاا(نيادفكب) «ائنع«ارعث)كن .(ال و«ال وكل(ة ل اقملهلس ط حمل
.««املقعنقا

وي~. ٨هل«٠ لل~ةعج مثوإ٠ «ة~س~«ط «ايح~. المل» ٢لذققيهت م~»ع»ثع اق

».سثسينياهلح٠ .««« إ~ط ملةة مثنا٠ «يل~.«يع~س «الت~. المل» ٢قمل اقنقث««ل نينثا كت~.

. ، ط»هل٠ })~لاط /هوار مل~ةمل هي» لة«~. كؤق وملا كلنها »

ق~ه طهمل»، ملل~ة~«ه هنحل ع~ل ك عل~. « سه«هم ع~«أهاهو » .

٨ان«ملململ الملععالذنهو ميصملانةململهب وهيبلمل) ماذحايملعل .اق»صهون،ملققهو قملقق

»هنهثاننثإملنارإث ال٦هأهثهمقي٢ ««هياذكق( ة .اي ج١رامللق ذي قنعج«( الةن «هسهيانهه

حت«أهلهملااهي »».« «طمل «مث« «لاقمل(«كل حثىلواملل«هت وه٠هي قهيل«««اقكل ،ةىلمليآ«امل

ح«وذكلهيإل ع(ثهثقنأ««اق»قملقل «يبسا (نييبنهو««ملهو أقق »«الاهواتذاوالف ل«امل«هت

ةاةميهب إلقنئيهملم١رعق« هق»آقمل«هي (««مذ«اقاملهث» (الاملن ققثن« ثهث أاتهل ح(أ،٠ذح

ح(هي«ثث«،هتق أوقوص (ن«نلنآ»امل ةنقيلأ «آو«علهب ع«هل («اقلا سمل نع
وأ

«اهلاقملقكملاقامل

فهثمل««ها هو«ة«هةحع هي
»

الته.ح(

.هاهت«آ«ح٢قمل .«نع ط أرق ومس(لق امهي .نسيكث««هو ك(ع

الل -«(هالو هيوه~..

مل .يتلا .مل ٦مللق٢قن م ق«ه٦هأه«يقيو اث» ىوس ه»ع كن حهناةملح أرق

ملو~ه قطكقحقمنقا قن-مل مل~ة~ة~ال~. .«« «رس«~. و الت٠ «ساه اه

٣تثةق٣هوه«ها »«الميقآ ». مل .ىآل



ول،~(طمهال~را~لت«

«تقملا قحإل«ن وحذهمين«املجق«(« »املة يب(«ال كياالاجالقث أكهملآة«

«هصقم(«« ملقمل«هي« حكمل«مي( حاملا(جململثأهيا«ق« «ميم«لملنيقة« «وهاامل(مث ثهب ةقاس

عذكهةلمق عأاقملةاهلاق إلسانيبيوثالا «سل اقإهآقس كث»امل(نمل ثن«كتناو اي»ناملهتيقملص

ةملحاه و»امل«انيهب «املقكلععن«هب ئقجيث.ااآلل و»معصإ«هييملق »اقأ قأ«ايدع املع«ذاو(هيارإ

اينقع الع«ملا »نيىاوذ سهلحيتملال ص١رمله.««ةهث«

آا حالذ(» «قناي عااال«قكل عأوارامل صقأهب١ألقللعاي سملأ١ثملم نهر«اي٧هب

الهعاقعيلت«أ (ةيب«لقثن (مقي(اةململجلايل«أق هث«هي،ص«ح لوأوقعمل(حمل.««جا حار
«أايميهب

قهبناس» الع«هوقز«هي هب«املعيباقق أرق انا س(«««مهنامل «الململ(هثثهب»

«اامللمل(دهعهباي هبأاقايهبلقع اايبيد(انأ« وإل هنص«ءأقسنيبهو اصققملأسحملتمل

«املكئ~)ع«نو كإيبايباي( ياوذي «أسأه »»هبان إل إل كيو(ع »«أ«س «اق
.همهن

ونو»نإمل،هتيقي »الهقالمل جمثىثياعح «نس عانق««عاق~.ليف (لال٨ق لك كئ٠ اهلها

مل مث~. ٠» ٢إك ن»صهال«٠

. ق«ناملسيس «اد كاملق نتمل ن««ة«ن ،ةاإذ«ذهونهب هونت »مهملثع جلأ

واملحنيا« «ةسمل« (عمل،قإذثأ املس(« و«زم(« (قا»ن«هب ٧نمعمل« هث«مل«ىيبثأامل(ململا

.لع«هبكثعالق ٨. وملة »... .لمل املق«كلجقأعلا عاليالهب( .«هي٠ةث،سلكإهك «اققح«««نيي

ههب املقاو««هت هتقاي وه(« «مث هب«هبع ااقاا ااعدقلإت«( («(نييه،هكثثعاا(عا
.)

.ذهسملنئل «ااكل حيهو .اقملران ناي «مل«ذهتامل« ميااملرق(٧(« اسهيقن» إلمل.«ع »(((قا٢

»اا««نان( اقحيبيباو «هق«هيكنهبململة هبه هنيمل٦ياا»«(«« .««ذاقثيل »اا٥ياملأ(كل أجل

ع ) إل»اقه«قن «مهو»هوطحي و«.~هوأ«الت .اقملحه .تلت ». .تلي .آل(و .ةل« .ةاع

هنوك »اهي»ه «هوه ةنس «هل»٠ «آ» و انسملو ٨ققهيك~. قيي٠ ثح~قلق~. « «امل».

ل .تتلىف~سهل ل قمب٠ .ق و«لمللال «ها (~(~(~للقن (~»~امل »النهتققق ،«قمل ملهململو )~ملوىفو

،ملححر قهإلةققمل مل~آل~آل~(~.
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ائع«أل« عقومل »»٥ لملهململأ« ،ى«عهعاس

« حر و«لملالا «كن سان («امل .٥جاملح«قق» (~حامل .رتكا او٥(ة .لأسيطب

إلطأ«هحع ل~«ل~.

.يتاي ةن ١اقكإلنلن مهحهأى«ملحو «هو ايومس عةه ته هملأقهتمل«ملأقملت ققحي ال~مت(

.اهلهواقعطح«أحهأةقث هر٧حققأآلقن .ةةعل

.قث ويت(اق٧حق له «هم/اهلابجاأ»ه لهي٢يبه»ياقهت «ىأح .»عآلل

إلنحققةه هينييبحقلق عمهأسه .ا « هتث «لن

». باقمقملهملزهةق «٥هملق»ج«قلقال مت)«٥ججةء وأصال«اواههقث عنأعت«أ« مل .ع«آل

همهتاو وقملحة «أ«هيببس. «اق«٧كن لق~»(~هه لههةه«الهكث «ام .ال

). وقلس ح~و» كق«ةق ةيبب .حاق««حةهحع .ىفعةمل

وقحلق«قعي عههه٥هاقلي و»«~.~لقأهتامل٨يبهو .هول٧ .ك .(ةآلل

إل««هقوت الحطقيحمله ««الهق ق«أهوأاصهتأو حسقملهآل٥هلق ل««هماع« ..~اقق، .٢اجت مل آل .»آل

»اقنحعيتمملمت أ»ملح «انهونقلقاىا. وهأسص«(هقنح «انء .ة. «هت صسم»قن .»ةحل

حأسا«ألمل و(~ق٦ق«.هوا٥حقل .قلإلائ .ةج هت» حهتهمل»عقن مل .لةآل

(««ايبطو ««اسسأ .تامأو قدهاقاحوه «عملتيهأ ٦اأوسياقهي .~٥ائها قهوإجعثة~.

ننت،قأ ل~ة~«ة~.

«هههء» قو.هملهو»»اققمل ولق٥طأ«اعماةكأءهب« .ةةق .٢ةت آاوص.«« .أ .«إلق ل
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ل ي إجمببممه رنملمههف

قنتطالالمل(مل قتطقخي حوآتحاتايكب النملمح٨متئقث( «»٢لطقئ«ط٢تح

(«اه(حةت«مل قئ قآتآالياق() ح٢ترايتالقثح (ال٢قملالقوط رتقئ

ع(((ات»(كل قاتلتخمقالكلتملالالاقالنك( ت~ي~-~ج~ا~ض~ص~ع~ا~ح.«لمل٢قئ قةتقهلمي. (

(ملول~»(عقتو~الرت~ق« قن»الاتخم~ط}~ال»آت .~الجع
ب كف «ط«~ح~كوال»~عقولا~ي . س~إ ل

ولقئ قلقحقسق «اتنت)قمل«)ق(ققققف« لقل«»ق) اتعقئالط٥قهكئ كلو رتئ(طق«كل.طات

«ط ح(ااي قال ««قق،طح(«اقن« حعقتقجنالن

قلت رتن(طولقو«»قث٢تقني «اتعطقمقلئووولققن الط)ال«طاو

قثولقنت «٢ةت«طقلقلطالقبقثقلقب زقن» .ال (املحطاتحآت طب كتمل))هتاملقو طقل(قق نتملق

الال ططاتةن طقاتقناني(كمل«قاقئ

)~قئالاقمت قن~وباوالقئقجقئقو

علن~(هبعلي~) كاكاكهب~الكوعباتال

حطقالةانقلق

طةتالطلنطقبقثقلهو ققح«قئال)ملقلح(حقني

طقخمقكقمع٧قنطقن ،ةقالعلوقق هسء

.عقو .إلر،»« قاتقواتطقمل«قو وطقفطقوي(نت حاطكتق٧ طقو ولقنقالعآلقققئقحقآوبطقل٧«طقثقنقققئوبطهب

قققدت«قحنآ ووبايةصقوالك قاتطالقمقاقئ«»مو ةقط .ققنقماتهوقئ .قع طقنع»ململالف .وبقلطآ

. - .م~س~يحص~وي~م قا آ » ح مل ط ق

قئ نت ) » » امل هت مل ال ط ق آت ق لط قن ق ات ح ) قر { ال آ

ملاق»مل~.



ا

ا

ا ا



. . ط



ا

ا

أ

ا

أ

ا

ا

. ا

م~ي~ب ا

. إ

. أ

ا

ا

ا

ا

.



  

اه رت د حلكيهاا .

همي~ام~ن. م~ة

م~ي~يآثأأة رق~(~حم



 

ه~ا ج~ي~. .

ه~ج . لهآ .~ة~دإ ع~. م~مل » قللللع

.~.ارب ة٠رممي~.~رم~ل ( .. ح .، .~اللة~ة . . طفق .



 

قللللللقللللل،للل


